
 
APSTIPRINU: 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 

__________________________ 
J.Rozenbergs 

Cēsīs, 2020.gada 17.janvārī 
 

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 
2020.GADA 23.JANVĀRĪ 

PROTOKOLS NR. 2 
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

Plkst. 10.00 
 

1. Par iesnieguma izskatīšanu. (slēgtā domes sēdes daļa) 
Ziņo: I.Krēsliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja 

2. Par 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma 
“Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” un līguma “Par Cēsu pilsētas siltumtīkla 
saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” pagarināšanu. 
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, darba grupas vadītājs 

3. Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ____ „Bērnu 
reģistrācija un uzņemšana Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu. 
Ziņo T.Jaunzems, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

4. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, izsoles 
rezultātu apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 

5. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu 
norakstīšanu. 

6. Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.12.2018. lēmumā Nr.406 “Par dalības maksu 
apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos”. 

7. Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. ___ ‘’Grozījumi   Cēsu 
novada domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Kārtība, kādā Cēsu 
novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei”’’ apstiprināšanu. 

8. Par Cēsu novada domes 2020. gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr. __ ‘’Grozījumi  Cēsu 
novada domes 2016.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.8 “Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei, 
kura darbojas Cēsu novada teritorijā”’’ apstiprināšanu. 

9. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. 
10. Par papildus amata likmi Cēsu pilsētas Mākslas skolā. 
11. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā. 



12. Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā” apstiprināšanu. 

13. Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2019. gadam darbības termiņa 
pagarināšanu, Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju. 

14. Par projekta pieteikuma „Development of Innovation Center in Cesis” (Inovāciju centra 
attīstība Cēsīs) iesniegšanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas 
valdības finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmā. 

15. Par Cēsu novada domes 2020. gada 23. janvāra saistošo noteikumu Nr. ___ “Par Cēsu novada 
pašvaldības līdzfinansējuma kultūras pieminekļu saglabāšanai ‘’ apstiprināšanu. 

16. Par Cēsu Kosmosa izziņas centra stratēģijas apstiprināšanu. 
17. Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā. 

18. Par uzturēšanās maksu Cēsu pilsētas pansionātā. 
19. Par izmaiņām Cēsu novada Bāriņtiesas sastāvā. 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
20. Par stundas likmes noteikšanu deputātiem. 

Ziņo: I.Purmale, Administrācijas biroja personāla vadītāja  
21. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu. 
22. Par Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošo noteikumu Nr.__  „ Par Cēsu novada 

pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu. 
 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
 
 
 


