
 
Cēsu novada domes ārkārtas sēdē 09.01.2020. (prot.nr.1) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

1 1 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  
direktoru 

2 2 Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 
3 3 Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants 

ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža 
pārbūve” realizācijai 

 
1. 

Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktoru  
___________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 
Ievērojot „Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumu”, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu un Publisko aģentūru likuma 20.panta otrās daļas 
4.apakšpunktu un 21.pantu, Cēsu novada domes 30.12.2014. lēmumu Nr. 502 “Par Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktoru”, Cēsu novada pašvaldības Iestāžu vadītāju un 
izpilddirektora vērtēšanas komisijas 02.01.2020. atzinumu (protokols Nr.1-4-22/2020/1), Cēsu 
novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – 1 (D.Trapenciere), nolemj: 
 

1. Atkārtoti iecelt Ivetu SIETIŅSONI par Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 
direktori, ar 2020.gada 15.janvāri uz 5 (pieciem) gadiem. 

2. Lēmuma izpildi uzdot  Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
2. 

Par  parakstu vākšanas vietu noteikšanu 
________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 

 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Centrālās vēlēšanu komisijas 27.12.2019. rīkojumu Nr. 
173 “Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu", lai nodrošinātu parakstu vākšanu 
tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu  “Grozījumi Republikas pilsētu domes un 
novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums  likumā “Par pašvaldībām” atcelšanu, Cēsu novada 
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 



 
 Noteikt šādas parakstu vākšanas vietas: 

1. Cēsu novada dome, Raunas ielā 4, Cēsis, Cēsu novads; 
2. AS “CATA”, Jāņa Poruka ielā 8, Cēsis, Cēsu novads; 
3. Vaives tautas nams, “Kaķukrogs” Vaives pagasts, Cēsu novads. 

 
3. 

Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -
Vaives pagasta robeža pārbūve” realizācijai 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja  
 

Saskaņā ar 11.04.2019.Cēsu novada domes lēmumu Nr.129 “Par dalību ELFLA LAP 2014.-2020. 
gadam pasākumā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ar projektu „Cēsu 
novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve”, 
pašvaldība ir lēmusi par piedalīšanos ELFLA finansēto projektu atklātās atlases konkursā, paredzot 
projekta realizāciju par kopējo summu 662493,88 euro, t.sk. projekta attiecināmās izmaksas 
422222,22 euro un ELFLA finansējums 380000,00 euro. 
Piedaloties projektā, pašvaldība veicinās šāda Cēsu novada pašvaldības  Attīstības programmas 
2013.-2019. gadam stratēģiskā mērķa, VP 3 “Dzīves telpas sakārtošana un dabas vides saglabāšana”, 
rīcības virziena RV Nr. 3.1. “Uzlabot novada dzīves vides kvalitāti, plānot un veidot pilsētvidi”, 
uzdevumu U 3.1.3. "Uzlabot teritorijas sasniedzamību, autoceļu, ielu un informācijas un 
komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru visā novada teritorijā",  pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, 
Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 
2020.gadam” 13.panta pirmās daļas 1.punktu, ievērojot Ministru kabineta 25.03.2008. noteikumu 
Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.1.apakšpunktu, Cēsu novada 
dome, atklāti balsojot, ar 14 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 
 
 

1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu 346 222,00 EUR  ar Valsts kases noteikto gada 
procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta ELFLA projekta “„Cēsu novada 
pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta robeža pārbūve” 
īstenošanai (līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai). 

2. Aizņēmumu izsniegt 2020. gadā. 
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 20 (divdesmit) gadus.  
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2022.gada martā. 
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
7. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 17.10.2019. lēmumu Nr.318 “Par aizņēmumu 

projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives pagasta 
robeža pārbūve” realizācijai”. 

 
 

 
 


