
 

 

Cēsu novada domes sēdē 15.04.2021. (prot.nr.7) 

pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 

nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

91 1 Par nekustamā īpašuma Baltā iela 7, Cēsis, Cēsu nov., apbūves 
tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu 

92 2 Par nekustamā īpašuma Baltā iela 10, Cēsis, Cēsu nov., apbūves 
tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu 

93 3 Par nekustamā īpašuma Baltā iela 12, Cēsis, Cēsu nov., apbūves 
tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu 

94 4 Par nekustamā īpašuma Baltā iela 15, Cēsis, Cēsu nov., apbūves 
tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu 

95 5 Par nekustamā īpašuma Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu 
nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

96 6 Par Cēsu novada domes 29.10.2020. lēmuma Nr.322 "Par 
līdzfinansējuma maksas nepiemērošanu profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības nodarbībām Cēsu novada izglītības 
iestādēs " piemērošanu no 07.04.2021. 

97 7 Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma 
līguma projekta apstiprināšanu  

98 8 Par aizņēmumu projektam „Cēsu novada vispārējo izglītības 
iestāžu modernizācija” 

99 9 Par darba grupu par Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību 
vienotas finanšu vadības sistēmas izveidi un programmas 
ieviešanu 

100 10 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” 
nolikuma apstiprināšanu 

101 11 Par finansējuma piešķiršanu  

 

1. 

Par nekustamā īpašuma Baltā iela 7, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

Ziņo: A.Ķerpe, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sekretārs 

 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.77 „Par nekustamā īpašuma 

Baltā iela 7, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,17.p.) un apstiprinātajiem 
apbūves tiesības izsoles noteikumiem, 13.04.2021. tika organizēta apbūves tiesību izsole – par 
apbūves tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 7, 



 

 

Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0187, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4201 003 0082), kopplatība 2038 m2, uz 30 (trīsdesmit) gadiem. 

Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Duck Woodworks”, reģ Nr. 44103095152, adrese: Festivāla iela 42-36, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, 
kas zemes gabala apbūves tiesību  nosolīja par pēdējo augstāko cenu EUR 670.00 EUR/gadā (seši 
simti septiņdesmit euro, 00 centi), bez PVN.  Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 
13.04.2021. (prot.Nr.2) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar 
apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu novada domes 
lēmumu. 
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Civillikuma trešo A nodaļu, Ministru kabineta 

19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

4.daļu, Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.77 „Par nekustamā īpašuma Baltā iela 7, Cēsis, 

Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,17.p.)  un apstiprināto apbūves tiesību izsoles 

noteikumu 7.2. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2021. 

priekšlikumu (protokols Nr. 2), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, 

Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde 

Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, 

Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

1. Apstiprināt 13.04.2021. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem piešķirt apbūves 
tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 
7, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0187, kas sastāv no zemes gabala 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0082), kopplatība 2038 m2, uz 30 
(trīsdesmit) gadiem, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Duck Woodworks”, reģ Nr. 
44103095152, adrese: Festivāla iela 42-36, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101,  par EUR 670.00 
(seši simti septiņdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sastādīt līgumu 
par apbūves tiesības piešķiršanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 
 
 

2. 

Par nekustamā īpašuma Baltā iela 10, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

Ziņo: A.Ķerpe, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sekretārs 

 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.78 „Par nekustamā īpašuma 

Baltā iela 10, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,18.p.) un apstiprinātajiem 
apbūves tiesības izsoles noteikumiem, 13.04.2021. tika organizēta apbūves tiesību izsole – par 
apbūves tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 10, 
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0188, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4201 003 0080), kopplatība 2190 m2, uz 30 (trīsdesmit) gadiem. 

Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Firestop Solutions”, reģ. Nr. 40103809908, juridiskā adrese Valmieras iela 25-76, Cēsis, Cēsu 



 

 

novads, LV-4101, kas zemes gabala apbūves tiesību  nosolīja par pēdējo augstāko cenu 730.00 
EUR/gadā (septiņi simti trīsdesmit euro, 00 centi), bez PVN.  Pašvaldības mantas atsavināšanas un 
izsoles komisija 13.04.2021. (prot.Nr.5) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un 
saskaņā ar apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu novada 
domes lēmumu. 
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Civillikuma trešo A nodaļu, Ministru kabineta 

19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

4.daļu, Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.78 „Par nekustamā īpašuma Baltā iela 10, Cēsis, 

Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,18.p.)  un apstiprināto apbūves tiesību izsoles 

noteikumu 7.2. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2021. 

priekšlikumu (protokols Nr. 5), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, 

Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde 

Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, 

Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

1. Apstiprināt 13.04.2021. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem piešķirt apbūves 
tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 
10, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0188, kas sastāv no zemes gabala 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0080), kopplatība 2190 m2, uz 30 
(trīsdesmit) gadiem, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Firestop Solutions”, reģ. Nr. 
40103809908, juridiskā adrese Valmieras iela 25-76, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  par 
730.00 EUR (septiņi simti trīsdesmit euro, 00 centi)  gadā, bez PVN. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sastādīt līgumu 
par apbūves tiesības piešķiršanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 
 
 

3. 

Par nekustamā īpašuma Baltā iela 12, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

Ziņo: A.Ķerpe, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sekretārs 

 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.79 „Par nekustamā īpašuma 

Baltā iela 12, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,19.p.) un apstiprinātajiem 
apbūves tiesības izsoles noteikumiem, 13.04.2021. tika organizēta apbūves tiesību izsole – par 
apbūves tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 12, 
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0099, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4201 003 0072), kopplatība 4193 m2, uz 30 (trīsdesmit) gadiem.  

Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Firestop Solutions”, reģ. Nr. 40103809908, juridiskā adrese Valmieras iela 25-76, Cēsis, Cēsu 
novads, LV-4101, kas zemes gabala apbūves tiesību  nosolīja par pēdējo augstāko cenu EUR 1340.00 
(viens tūkstotis trīs simti četrdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN.  Pašvaldības mantas atsavināšanas 
un izsoles komisija 13.04.2021. (prot.Nr.6) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu 



 

 

un saskaņā ar apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu 
novada domes lēmumu. 
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Civillikuma trešo A nodaļu, Ministru kabineta 

19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

4.daļu, Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.79 „Par nekustamā īpašuma Baltā iela 12, Cēsis, 

Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,19.p.)  un apstiprināto apbūves tiesību izsoles 

noteikumu 7.2. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2021. 

priekšlikumu (protokols Nr. 6), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, 

Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde 

Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, 

Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

1. Apstiprināt 13.04.2021. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem piešķirt apbūves 
tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 
12, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0099, kas sastāv no zemes gabala 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0072), kopplatība 4193 m2, uz 30 
(trīsdesmit) gadiem, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Firestop Solutions”, reģ. Nr. 
40103809908, juridiskā adrese Valmieras iela 25-76, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101,  par 
EUR 1340.00 (viens tūkstotis trīs simti četrdesmit euro, 00 centi)  gadā, bez PVN. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sastādīt līgumu 
par apbūves tiesības piešķiršanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 
 
 

4. 

Par nekustamā īpašuma Baltā iela 15, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

Ziņo: A.Ķerpe, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sekretārs 

 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.80 „Par nekustamā īpašuma 

Baltā iela 15, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,20.p.) un apstiprinātajiem 
apbūves tiesības izsoles noteikumiem, 13.04.2021. tika organizēta apbūves tiesību izsole – par 
apbūves tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 15, 
Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0186, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4201 003 0078), kopplatība  5819 m², uz 30 (trīsdesmit) gadiem.  

Uz izsoli reģistrējās divi pretendenti – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMA”, Reģ. Nr. 
44103128453, adrese: Atpūtas iela 1-4, Bukulti, Garkalnes nov., LV-1024 un Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Valkas ceļi”, Reģistrācijas Nr.44103112575, adrese Domes bulvāris 11, Valka, Valkas nov., 
LV-4701. 

Izsolē piedalījās viens pretendents - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMA”, Reģ. Nr. 
44103128453, adrese: Atpūtas iela 1-4, Bukulti, Garkalnes nov., LV-1024, kas zemes gabala apbūves 
tiesību  nosolīja par pēdējo augstāko cenu 1820.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro, 
00 centi) gadā, bez PVN.  Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 13.04.2021. 



 

 

(prot.Nr.4) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar apstiprināto 
izsoles noteikumu 7.2. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu novada domes lēmumu. 
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 

panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Civillikuma trešo A nodaļu, Ministru kabineta 

19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

4.daļu, Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.80 „Par nekustamā īpašuma Baltā iela 15, Cēsis, 

Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,20.p.)  un apstiprināto apbūves tiesību izsoles 

noteikumu 7.2. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2021. 

priekšlikumu (protokols Nr. 4), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, 

Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde 

Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, 

Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

1. Apstiprināt 13.04.2021. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem piešķirt apbūves 
tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Baltā iela 
15, Cēsīs, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0186, kas sastāv no zemes gabala 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0078), kopplatība 5819 m2, uz 30 
(trīsdesmit) gadiem, Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “FORMA”, Reģ. Nr. 
44103128453, adrese: Atpūtas iela 1-4, Bukulti, Garkalnes nov., LV-1024,  par 1820.00 
EUR (viens tūkstotis astoņi simti divdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sastādīt līgumu 
par apbūves tiesības piešķiršanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 
 

5. 

Par nekustamā īpašuma Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoles 
rezultātu apstiprināšanu 

Ziņo: A.Ķerpe, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sekretārs 

 
Pamatojoties uz Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.81 „Par nekustamā īpašuma 

Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,21.p.) un apstiprinātajiem 
apbūves tiesības izsoles noteikumiem, 13.04.2021. tika organizēta apbūves tiesību izsole – par 
apbūves tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Robežu iela 
4A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0184, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības 
kadastra apzīmējums 4201 003 0075), kopplatība 2000 m2, uz 30 (trīsdesmit) gadiem. 

Uz izsoli reģistrējās un tajā piedalījās viens pretendents – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Tīklu Parki”, reģ. Nr. 44103114612, adrese: “Kalnozoli”, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711, kas 
zemes gabala apbūves tiesību  nosolīja par pēdējo augstāko cenu EUR 670.00 EUR/gadā (seši simti 
septiņdesmit euro, 00 centi), bez PVN.  Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija 
13.04.2021. (prot.Nr.3) pieņēma lēmumu, ar kuru apstiprināja izsoles protokolu un saskaņā ar 
apstiprināto izsoles noteikumu 7.2. punktu, izsoles rezultāti jāapstiprina ar Cēsu novada domes 
lēmumu. 
 Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 

3.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 



 

 

panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro daļu, Civillikuma trešo A nodaļu, Ministru kabineta 

19.06.2018. noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 

4.daļu, Cēsu novada domes 25.03.2021. lēmumu Nr.81 „Par nekustamā īpašuma Robežu iela 4A, 

Cēsis, Cēsu nov., apbūves tiesības izsoli” (protokols Nr.5,21.p.)  un apstiprināto apbūves tiesību 

izsoles noteikumu 7.2. punktu un Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 13.04.2021. 

priekšlikumu (protokols Nr. 3), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, 

Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde 

Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, 

Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 

1. Apstiprināt 13.04.2021. izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem piešķirt apbūves 
tiesību Cēsu novada pašvaldības īpašumā esošajam nekustamajam īpašumam Robežu 
iela 4A, Cēsis, Cēsu nov., kadastra numurs 4201 003 0184, kas sastāv no zemes gabala 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 4201 003 0075), kopplatība 2000 m2, uz 30 
(trīsdesmit) gadiem, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Tīklu Parki”, reģ. Nr. 
44103114612, adrese: “Kalnozoli”, Ērģemes pag., Valkas nov., LV-4711,  par EUR 670.00 
(seši simti septiņdesmit euro, 00 centi) gadā, bez PVN. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sastādīt līgumu 
par apbūves tiesības piešķiršanu. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 
 

6. 

Par Cēsu novada domes 29.10.2020. lēmuma Nr.322 "Par līdzfinansējuma maksas 

nepiemērošanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu novada izglītības 

iestādēs " piemērošanu no 07.04.2021. 

Ziņo – L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 Cēsu novada domes 2018.gada 8.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par līdzfinansējuma 

samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības programmas” noteikta līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi 

izglītības iestādēs, kuras darbojas Cēsu novada administratīvajā teritorijā un īsteno profesionālās 

ievirzes un interešu izglītības programmas.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.191 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””, kuru 32.7 9. apakšpunktā noteikts, ka interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti, savukārt 32.7 10. 

apakšpunktā noteikts, ka profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko 

kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām grupā). Tāpat 

noteikumu 32.11 apakšpunkts nosaka, ka interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 

programmu audzēkņu sporta treniņi drīkst notikt arī iekštelpās, ievērojot , COVID 19 izplatības 

ierobežošanas pamatprincipus un piesardzības pasākumus, bet šo pašu noteikumu 90.punkts 

nosaka, ka 32.11punkta piemērošanas uzsākšanai tiks pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums, 

izvērtējot epidemioloģisko situāciju. Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta lēmums par 32.11 punkta 

piemērošanu nav pieņemts Cēsu pilsētas Mākslas skolā mācības notiek pilnībā attālināti, arī Cēsu 



 

 

Bērnu un jauniešu centrā un Cēsu pilsētas Sporta skolā izglītības programma vairumā gadījumu tiek 

īstenota attālināti, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, Erlends 

Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde Krastiņa, 

Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis  

Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Turpināt piemērot 29.10.2020. lēmumu Nr.322 "Par līdzfinansējuma maksas nepiemērošanu 

profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu novada izglītības iestādēs " un 

neiekasēt līdzfinansējuma maksu par profesionālās ievirzes un interešu izglītības nodarbībām Cēsu 

pilsētas Mākslas skolā, Cēsu pilsētas Sporta skolā un Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. 

2. Lēmums ir spēkā līdz Ministru kabineta noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam termiņam attiecībā uz 

attālinātajām mācībām vai klātienes nodarbībām individuāli profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības iestādēs.  

3. Uzdot izglītības iestādēm nodrošināt izglītojamo vecāku informēšanu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Izglītības pārvaldes vadītājai. 

 

7. 

Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu 

______________________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

        Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 9.punktu, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. panta pirmo daļu  un 10. pantu, ievērojot, 

ka 2018. gada 15.augustā noslēgtā Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju un tām 

piesaistīto teritoriju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma Nr. 617/2018/2-9 termiņš izbeidzas 2021. 

gada 31. augustā, atbilstoši Cēsu novada pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 

06.04.2021. atzinumam (prot. Nr.14) un Cēsu novada domes  Finanšu komitejas 08.04.2021. 

atzinumam (prot.Nr.5), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, Erlends 

Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde Krastiņa, 

Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis  

Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma 
projektu saskaņā ar pielikumu, iekļaušanai Publisko iepirkumu likuma kārtībā rīkotā atklāta 
konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana” dokumentācijai. 

2. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas par pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšanu 
Cēsu novada pašvaldībai 2021.gada – 2024.gada budžetos paredzēt apgrozāmos līdzekļus: 
2.1. to īres/nomas/lietošanas maksas un maksas par saņemtajiem komunālajiem 

pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar pārvaldnieka starpniecību, parādu segšanai, par 
kuru piedziņu stājies spēkā tiesas spriedums un iesniegts izpildei attiecīgs izpilddokuments; 

2.2. mirušo īrnieku īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar 
pārvaldnieka starpniecību, parādu segšanai; 



 

 

2.3. nomas/lietošanas un pakalpojumu maksas parādu segšanai, ja nomnieks/lietotājs ir 
likvidēts  (bankrotējis) un likvidācijas rezultātā parāda piedziņa par labu pārvaldniekam nav 
bijusi iespējama; 

2.4. tiesas izdevumu, valsts nodevu par izpildrakstu iesniegšanu un spriedumu izpildes izdevumu 
segšanai saistībā ar šī lēmuma 2.1. apakšpunktā minēto parādu piedziņu, kā arī saistībā ar 
īrnieku izlikšanu no dzīvojamām telpām vai nomā/lietošanā nodoto telpu atbrīvošanu. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

Pielikums 

 

8. 

Par aizņēmumu projektam  

 „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”   

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 

 

 Cēsu novada pašvaldība, turpmāk-pašvaldība, un Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra 

2018.gada 16.janvārī parakstīja vienošanos Nr.8.1.2.0/17/I/009 par Eiropas Savienības fonda 

projekta „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija ”, turpmāk – projekts, īstenošanu 7 

512 007,34 EUR ar PVN apjomā, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums (ņemot aizņēmumu Valsts kasē) 1 

504 624,32 EUR. 

Projekta mērķis - sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 

infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām 

piemērotas mācību vides veidošanu. Projekta realizācijas plānotie  rezultāti: 

1) 5 vispārējās izglītības iestāžu (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts 
ģimnāzija, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 2.pamatskola un Līvu pamatskola) modernizācija; 

2) dienesta viesnīcas izveide; 
3) trīs mācību iestāžu (Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija un 

Cēsu pilsētas vidusskola) sporta infrastruktūras modernizācija. 
Līdz šim īstenotas projekta darbības, kas saistītas ar: 

• Izglītības iestādes dienesta viesnīcas būvniecību, atjaunojot un modernizējot dienesta 
viesnīcas infrastruktūru vairāku vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo 
izmitināšanai. Projekta īstenošanas laikā veikta dzīvojamās ēkas atjaunošana, daļu telpu 
pielāgojot dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Darbības 
ietvaros tika atjaunotas un ar mēbelēm aprīkotas istabiņas, izveidoti sanitārie mezgli, 
virtuves un atpūtas zonas, kā arī citas telpas atbilstoši būvprojektam. Izveidotas vietas 178 
vismaz 3 Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.  

• Telpu pielāgošanu reģionālā metodiskā centra izveidei Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 
ģimnāzijā. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā ir izveidots reģionālais metodiskais 
centrs ar atbilstošu infrastruktūru metodiskās funkcijas īstenošanai.  

• Sporta infrastruktūras modernizāciju pie Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas. 
 Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/15.04.2021/pielikums_l%C4%93mumam_97.pdf


 

 

41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otrās daļas 1.punktu, 

ievērojot 10.12.2019. noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

5.2.apakšpunktu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.04.2021.atzinumu (protokols 

Nr.5), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm – par (Juris Žagars, Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta 

Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, 

Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, 

atturas – nav, (deputāte Aija Sīmane nepiedalās lēmuma pieņemšanā), nolemj: 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 692 456 EUR ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes 
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu novada 
vispārējo izglītības iestāžu modernizācija ” ietvaros plānotās aktivitātes  Cēsu   Pilsētas 
vidusskolas piebūves pabeigšanai un Cēsu valsts ģimnāzijas sporta zāles un palīgtelpu 
modernizācijai.  

2. Aizņēmumu izsniegt 2021.gadā pēc pieprasījuma. 
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 20 gadus.  
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2023.gada martu. 
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
7. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 11.02.2021. lēmumu Nr. 33  “Par aizņēmumu 

projektam “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”. 
 

 

9. 

Par darba grupu par Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību  

vienotas finanšu vadības sistēmas izveidi un programmas ieviešanu 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 

 Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 15. 

septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 

pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās 

struktūras projekta izstrādei” 8. un 9.punktu, 2021.gada 4.marta noteikumu Nr.142 “Kārtība, kādā 

pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas 

īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus” 2. punktu Cēsu novada pašvaldībai, 

pamatojoties uz apstiprināto reorganizācijas plānu un administratīvo struktūru (Cēsu novada domes 

04.03.2021. lēmums Nr.56 “Par darba grupu Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību reorganizācijas 

plāna un administratīvās struktūras projekta izstrādei”2.punkts),  jāizstrādā apvienojamo pašvaldību 

vienota finanšu vadības un grāmatvedības uzskaite un pārskatu sagatavošana par periodu no 

01.07.2021., un jānodrošina kopīga jaunveidojamā novada budžeta plānošanas un grāmatvedības 

programmas ieviešana sākot ar 01.01.2022.(t.sk.lietotāju apmācība un programmas apgūšana).  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī saņemtās vēstules no Amatas (2021.gada 31.marta 

Rīkojums Nr. 3-4/2021/130 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu darba grupā”), Jaunpiebalgas 

(2021.gada 26.marta vēstule Nr. 3- 3/21/167-N “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu”), Līgatnes 

(2021.gada 14.aprīļa Rīkojums Nr.D3-2/21/519 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu”), Pārgaujas 

(2021.gada 30.marta vēstule Nr.4-6/21/177 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu”), Priekuļu 

(2021. gada 29.marta vēstule Nr. 3.1- 4.1/2021-342 “Par Priekuļu novada pašvaldības pārstāvja 



 

 

deleģēšanu”) un Vecpiebalgas (2021.gada 29.marta vēstule Nr. 2021/3-10.2/269 “Par pašvaldības 

pārstāvja deleģēšanu”) novadu pašvaldībām par pārstāvju deleģēšanu, un pamatojoties uz 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra 

noteikumu Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir 

valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

izstrādei” 8. un 9. punktu, 2021.gada 4.marta noteikumu Nr.142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir 

vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā 

radušos administratīvos izdevumus” 2. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 3.panta 6.3 daļu, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, 

Aija Sīmane, Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš 

Malcenieks, Lelde Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, 

Andris Melbārdis, Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Izveidot darba grupu Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību vienotas finanšu un 

grāmatvedības sistēmas izstrādei un programmatūras ieviešanai šādā sastāvā: 

Darba grupas vadītājs – Aivija Zerne, Cēsu novada Finanšu pārvaldes vadītāja;  
Darba grupas locekļi:  
Aija Riekstiņa, Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes ekonomiste;  
Māra Aļļēna, Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes galvenās grāmatvedes vietniece; 
Madara Mesle, Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes grāmatvede;  
Agita Bičuka, Amatas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvede;  
Inita Saliņa, Jaunpiebalgas novada domes galvenā grāmatvede;  
Ieva Remese, Līgatnes novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā 
grāmatvede;  
Līga Medne, Pārgaujas novada pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja;  
Ieva Butāne, Priekuļu novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja;  
Ilze Pogule, Vecpiebalgas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja;  
Juris Joksts, Cēsu novada pašvaldības Koplietošanas IKT centra vadītājs.  

2. Uzdot, saskaņā ar apstiprināto reorganizācijas plānu un administratīvo struktūru (Cēsu novada 

domes 04.03.2021. lēmums Nr.56 “Par darba grupu Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību 

reorganizācijas plāna un administratīvās struktūras projekta izstrādei”2.punkts), darba grupai 

izstrādāt jaunveidojamā Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību (Amatas novada pašvaldība, Cēsu 

novada pašvaldība, Jaunpiebalgas novada pašvaldība, Līgatnes novada pašvaldība, Pārgaujas novada 

pašvaldība, Priekuļu novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība) vienotu budžeta 

plānošanu, grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu par periodu no 01.07.2021. un 

nodrošināt vienotu budžeta plānošanas un grāmatvedības programmas ieviešanu no 01.01.2022. 

3. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības darbinieki atlīdzību par darbu darba grupā saņem saskaņā ar 

Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja izdotu rīkojumu.  

4. Noteikt, ka Amatas novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Līgatnes novada 

pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada 

pašvaldības darbinieki atlīdzību par darbu grupā saņem pamatojoties uz Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta seši trīs prim (63 ) daļu šādā apmērā 

un kārtībā:  

4.1. stundas likme ir 6,14 EUR (seši eiro, četrpadsmit centi) apmērā;  

4.2. maksimālais darba stundu skaits mēnesī - 50 stundas.  



 

 

5. Lēmuma 4.2.apakšpunktā noteikto stundu uzskaite tiek veikta šādi:  

5.1.lēmuma 4.punktā minēto pašvaldību darbinieki (darba grupas locekļi) katra mēneša pēdējā 

darba dienā iesniedz Cēsu novada pašvaldības atbildīgajai personai informāciju par paveikto darbu 

un darba stundu uzskaiti attiecīgajā mēnesī;  

5.2.Cēsu novada pašvaldības atbildīgā persona līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai veic darba 

stundu ievadi “Personāla uzskaites lietojumprogrammā KADRI” atbilstoši Cēsu novada pašvaldības 

02.01.2019. rīkojumam Nr.2-1-2/4 “Par grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības 

apstiprināšanu”;  

5.3.ikmēneša stundu darba laika uzskaiti apstiprina Administrācijas vadītājs. 

 
 

10. 

Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 

Ziņo: D.Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4., 5. un 10.punktu, saskaņā ar 

Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021. gadam rīcības virzienu Nr. 4.1. Veicināt novada 

atpazīstamību un ņemot vērā konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” līdzšinējos 

rezultātus, kā arī, lai piesaistītu dažādas vasaras skolas arī turpmāk un radītu risinājumus vai rīcības 

plānus Cēsu novadam aktuālu problēmu novēršanai, tiktu radītas Cēsu novadam paliekošas, 

ilgtspējīgas vērtības, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 08.04.2021. atzinumu 

(prot.Nr.5), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris Žagars, Aija Sīmane, Erlends Geruļskis, Tālis 

Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš Malcenieks, Lelde Krastiņa, Inese Suija-

Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, Andris Melbārdis, Guntis  Grosbergs, Artis 

Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

1. Apstiprināt konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” konkursa nolikumu 
saskaņā ar pielikumiem. 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei organizēt nepieciešamās 
darbības saistībā ar konkursa organizēšanu un lēmuma izpildi.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 

 

Pielikumi 

 

 

 

 

 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2021/15.04.2021/Pielikums_lemumam_100.pdf


 

 

11. 

Par finansējuma piešķiršanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 

 Izskatot biedrības “Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība” iesniegumu (saņemts 

12.10.2020. ar Nr.6-2-6/16/5000) ar lūgumu finansiāli atbalstīt projektu “Piemiņas vietas izveide pie 

Amatas stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju deportētajiem 1318 Cēsu apriņķa iedzīvotājiem 

(ešalons Nr.97322)”, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un 

21.panta pirmās daļas 2.punktu, ievērojot Cēsu novada domes 11.02.2021. saistošos noteikumus 

Nr.6 „Par Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetu”, Cēsu novada dome, ar 15 balsīm – par (Juris 

Žagars, Aija Sīmane, Erlends Geruļskis, Tālis Jaunzemis, Biruta Mežale, Jānis Rozenbergs, Mārtiņš 

Malcenieks, Lelde Krastiņa, Inese Suija-Markova, Māris Sestulis, Ingus Laiviņš, Dita Trapenciere, 

Andris Melbārdis, Guntis  Grosbergs, Artis Malkavs), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

1. Atbalstīt biedrības “Latvijas Politiski represēto Cēsu biedrība” iniciatīvu, piešķirot no 
pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes izdevumi finansējumu 2000 EUR (divi 
tūkstoši euro) piemiņas vietas izveidei pie Amatas stacijas 1949.gada 25.martā uz Sibīriju 
deportētajiem 1318 Cēsu apriņķa iedzīvotājiem, pārskaitot to pēc šādiem rekvizītiem: 

Latvijas Politiski represētu Cēsu biedrība 

reģ.Nr.40008092338 

konts LV21PARX0016851920001, AS Citadele banka. 

2. Lēmuma izpildi veikt pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”. 
3. Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei piešķirto finansējumu iekļaut Cēsu novada 

pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumos.  
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 


