
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2019.GADA 15.AUGUSTĀ 
PROTOKOLS NR.11 

 
Cēsīs, Cēsu novadā 
 
Sēde sasaukta: 09.08.2019. 
Sēdi atklāj: 15.08.2019. plkst.10.05 
Sēdi slēdz: 15.08.2019. plkst. 10.40 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  
D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars. 
 
Nepiedalās: Cēsu novada domes deputāti: J.Rozenbergs, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Sestulis 
 
Piedalās: A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītāja p.i.; V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes vadītājs; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas 
atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs; A.Kamzole, Izglītības pārvaldes speciāliste; 
I.Purmale, Personāla vadītāja;  S.Grinberga, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 
nodaļas vadītāja- juriste; I.Eglīte, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores vietniece izglītības jomā;  
A.Darģe, Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu vadītāja. 
 
Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece I.Suija-Markova 
 
Protokolē: Administrācijas biroja sekretāres p.i. D.Konca  

 
 

Izsludinātā darba kārtība 
 
 

1. Par mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību. 
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

2. Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde 
pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā 
arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā” 
ceturtajā pilotprojektā metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām 
personām aprobēšanai. 
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja 

3. Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde 
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pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā 
arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā” 
trešajā pilotprojektā metodikas darbam ar ģimenēm ar bērniem aprobēšanai. 
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja 

4. Par dalības konferencē “Vecāku revolūcija” finansēšanu. 
Ziņo: D.Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 
priekšsēdētāja 

5. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku 
pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” 
Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja p.i. 

6. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā. 
Ziņo: I.Eglīte, Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores vietniece izglītības jomā 

7. Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 “Par Cēsu novada izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām” 
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste 

8. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 246 “Par Cēsu novada 
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju 
apstiprināšanu. 
 Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste 

9. Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām. 
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste 

10. Par Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu budžetu 
apstiprināšanu. 
Ziņo: A.Kamzole, Izglītības nodaļas speciāliste 

11. Par pirmsskolas izglītības grupu atvēršanu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē. 
12. Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā. 
13. Par Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47  “Par Rāmuļu pamatskolas direktoru” 

atzīšanu par spēkā neesošu. 
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja 

14. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu 
novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 
Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 

15. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 

16. Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā. 
 Ziņo: V.Kalandarovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs. 

 
 

Sēdes vadītāja lūdz no darba kārtības izņemt 4. jautājumu “Par dalības konferencē “Vecāku 
revolūcija” finansēšanu”, tā kā finansējums ir atrasts, un papildus darba kārtībā iekļaut jautājumus: 

1. Par grozījumu Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.365 “Par grozījumiem Cēsu 
novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr.141 “Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisiju”. 

2. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas 
Zemes komisiju”. 
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3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības 
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’. 

 Balsošanas rezultāts par sēdes vadītājas izteikto priekšlikumu: ar 11 balsīm – par ( I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, 
E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta 15.08.2019. domes 
sēdes darba kārtība. 
 

Apstiprinātā darba kārtība 
 

Punkts Lēmuma nosaukums 
1 Par mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību. 

 
2 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla 

sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) darbības 
“Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar 
klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai 
darbā un pilotprojektu īstenošanā” ceturtajā pilotprojektā metodikas sociālajam 
darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām aprobēšanai. 
 

3 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla 
sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) darbības 
“Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar 
klientu mērķa grupām, kā arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai 
darbā un pilotprojektu īstenošanā” trešajā pilotprojektā metodikas darbam ar 
ģimenēm ar bērniem aprobēšanai. 

 
4 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par 

Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” 
 

5 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā. 
 

6 Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 “Par Cēsu novada izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām” 
 

7 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 246 “Par Cēsu novada 
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas 
kritēriju apstiprināšanu. 
 

8 Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām. 
 

9 Par Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu budžetu 
apstiprināšanu. 
 

10 Par pirmsskolas izglītības grupu atvēršanu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē. 
 

11 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā. 
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12 Par Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47  “Par Rāmuļu pamatskolas 
direktoru” atzīšanu par spēkā neesošu. 
 

13 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, 
Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 
 

14 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
 

15 Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā. 
 

16 Par grozījumu Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.365 “Par grozījumiem 
Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr.141 “Par Cēsu novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisiju”. 
 

17 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu 
pilsētas Zemes komisiju” 
 

18 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības 
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’. 
 

 
 

1. 
 

Par mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību 
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

 
 

Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars),pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 241 “Par mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību” pieņemts 
(lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja R.Urtāne, 
Saskaņots ar L.Kokinu 
Izsniegt caur FIBU  
Izglītības pārvaldei 
Cēsu 1.pamatskolai 
Cēsu 2.pamatskolai 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai 
Rāmuļu pamatskolai  
Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Cēsu Pilsētas vidusskolai 
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2. 
 
Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību 

sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo 
darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā’’ ceturtajā 

pilotprojektā metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām 
aprobēšanai 

 
Ziņo: D. Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja. 

 
Izsakās S.Grinberga, A.Zerne. Papildināt lēmuma projektu ar informāciju. 

 
Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.242  “Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde 
pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī 
sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā” ceturtajā 
pilotprojektā metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām 
aprobēšanai” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: I. Kalniņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja; tālr. 64127887. 
Lēmums izsniedzams:  
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (FIBU); 
B. Kuplajai, Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei (FIBU); 
Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” – 2 eks. 
 

 
 
 

3. 
 

Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību 

sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo 
darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā’’  trešajā 

pilotprojektā metodikas darbam ar ģimenēm ar bērniem aprobēšanai 
Ziņo: D. Trapenciere, Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja. 

 
Izsakās I.Suija-Markova. Papildināt lēmuma projektu ar informāciju. 

 

Ar 11 balsīm – par(I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.243 “Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Profesionāla sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde 
pašvaldību sociālo dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī 
sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu īstenošanā” trešajā 
pilotprojektā metodikas darbam ar ģimenēm ar bērniem aprobēšanai” pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
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Sagatavoja: I. Kalniņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja, tālr. 64127897. 
Lēmums izsniedzams:  
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (FIBU); 
B. Kuplajai, Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei (FIBU); 
Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” – 2 eks. 

 

 
4. 
 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku 
pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” 

___________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītāja p.i. 

 

Ar 11 balsīm – par(I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.244 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par Publisku 
pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: A.Egliņš-Eglītis 
Izsūtīt: A.Alksnītei un Komunikācijas un klienta servisa pārvaldei 

 
 
 
 

 

5. 
 

Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā 
Ziņo: I.Eglīte – Cēsu pilsētas Sporta skolas direktores vietniece izglītības jomā 

 

Izsakās I.Suija-Markova, J.Žagars, A.Zerne, M.Malcenieks. Deputāti izsaka nepieciešamību sarunai 
novembra sākumā, lai izvērtētu Cēsu pilsētas Spota skolas iepriekšējo mācību gadu. 
 
Ar 11 balsīm – par(I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.245 “Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā” pieņemts (lēmums- protokola 
pielikumā). 
 
Sagatavoja:I.Eglīte 
Caur Fibu izsniegt : 
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
Cēsu pilsētas Sporta skolai 
 

6. 
Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu 

pedagoģisko darbinieku amatalgām” 
____________________________________________________________________ 

  Ziņo: A.Kamzole, Izglītības pārvaldes speciāliste 
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Ar 11 balsīm – par(I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.246 “Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par Cēsu novada izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām”” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: A.Kamzole 
 Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu 
Nosūtīt FIBU: Cēsu Pilsētas vidusskolai, , Cēsu 2. pamatskolai, Rāmuļu pamatskolai, ,Līvu  PII   ,Cēsu pilsētas 1.PII, Cēsu pilsētas 3.PII, Cēsu pilsētas 
3.PII, Cēsu pilsētas 5.PII, Finanšu pārvaldei , Izglītības pārvaldei,  
 

 
7. 
 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.246 “Par Cēsu novada pašvaldības 
dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu” 

Ziņo: A.Kamzole, Izglītības pārvaldes speciāliste 
 

Ar 11 balsīm – par(I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.247 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 246 “Par Cēsu novada 
pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
 
Sagatavoja: L.Kokina 
Nosūtīt FIBU: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, , Cēsu Pilsētas vidusskolai, Cēsu 1. pamatskolai, Cēsu 2. 
pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Līvu sākumskolai, Cēsu internātpamatskolai-attīstības centram, Cēsu pilsētas  Mākslas skolai, 
Cēsu pilsētas Sporta skolai, Cēsu Bērnu un jauniešu centram, Cēsu pilsetas 1.PII. Cēsu pilsetas 3.PII. Cēsu pilsetas 4.PII, Cēsu pilsetas 5.PII,Finanšu 
pārvaldei , Izglītības pārvaldei.,  
 
 

8. 
 

Par Cēsu novada  pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām 
Ziņo:  A.Kamzole, Izglītības pārvaldes speciāliste 

 
Izsakās M.Malcenieks, D.Trapenciere. 
 
Ar 11 balsīm – par(I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.248 “Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām” pieņemts 
(lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu 
Nosūtīt FIBU: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, , Cēsu Pilsētas vidusskolai, Cēsu 1. pamatskolai, Cēsu 2. 
pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Līvu  PII  ,Rāmuļu pamatskolai, Bērzaines pamatskolai- attīstības centram, Cēsu pils. Mākslas 
skolai, Cēsu pils. Sporta skolai, Cēsu Bērnu un jauniešu centram, Cēsu pilsētas 1.PII. Cēsu pilsētas 3.PII. Cēsu pilsētas 4.PII, Cēsu pilsētas 5.PII,Finanšu  
pārvaldei , Izglītības pārvaldei   
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9. 
 
 

Par Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu budžetu apstiprināšanu 
Ziņo: A.Darģe , Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu vadītāja 

 
Izsakās I.Suipe-Markova, A.Zerne. Papildināt lēmumprojektu ar informāciju. 
 
Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.249 “Par Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu budžetu 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja:  A.Darģe.  
Lēmuma projekts ir saskaņots ar CNP Finanšu pārvaldi 
Ievietot FIBU 
 

 
 

10. 
 

Par pirmsskolas izglītības  grupu atvēršanu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē 
________________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 

 
Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums  
Nr.250 “Par pirmsskolas izglītības  grupu atvēršanu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē” pieņemts 
(lēmums- protokola pielikumā). 
 
 
Lēmuma projektu sagatavoja  Dz.Kozaka.  
Lēmuma projekts ir saskaņots ar Izglītības pārvaldes vadītāju  
Izsniegt caur FIBU  
Līvu sākumskolai 
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
 
 

11. 
 

Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā 
_______________________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 

Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums  
Nr.251 “Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: I.Krūmiņa, sporta koordināte 
Saskaņots ar Finanšu pārvaldi 
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12. 
 

Par Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47  “Par Rāmuļu pamatskolas direktoru” 
atzīšanu par spēkā neesošu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: Iveta Purmale, personāla vadītāja 

 
Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums  
Nr.252 “Par Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47  “Par Rāmuļu pamatskolas direktoru” 
atzīšanu par spēkā neesošu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: L.Kokina 
Izsniegt  caur FIBU 
Izglītības pārvaldei 
Rāmuļu pamatskolai 
Līvu sākumskolai 
Finanšu pārvaldei 
 
 
 

13. 
 

 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, Cēsu 
novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
 

Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums  
Nr.253 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija”-6, Vaives pagasts, 
Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” pieņemts (lēmums- protokola 
pielikumā). 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe, 13.08.2019. 
Nosūtīt: (vārds,uzvārds) 
 

 
 

14. 
 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

Ziņo: A. Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
 
 

Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums  
Nr.254 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums- protokola 
pielikumā). 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe  
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15. 

 
Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā  

_________________________________________________________________ 
Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāja p.i. 

 

Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums  
Nr.255 “Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā” pieņemts (lēmums- protokola 
pielikumā). 
 
Sagatavoja: V.Tirzmalis 
Izsūtīt: Vaives pagasta pārvaldes vadītājai 
 
 

16. 
 

Par grozījumu Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.365 “Par grozījumiem Cēsu novada 
domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr.141 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju’’ 

 
Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 

Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums  
Nr.256 “Par grozījumu Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.365 “Par grozījumiem Cēsu 
novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr.141 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisiju’’” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: M.Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste; 
Lēmums nosūtāms FIBU:  
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei ; 

 
 

17. 
 

Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41  
“Par Cēsu pilsētas Zemes komisiju” 

________________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītāja p.i. 

 
 
Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.257 “Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu pilsētas 
Zemes komisiju”” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča 
Izsūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 
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18. 

 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’ 
 

Ziņo: V.Kalandarovs, Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Ar 11 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale,  D.Trapenciere, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, I.Suija-Markova, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.258 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā 
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’” pieņemts (lēmums- protokola 
pielikumā). 
 
Cēsu novada domes sēdē 15.08.2019. (prot.nr.11) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

241 1 Par mācību jomu un mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtību. 
 

242 2 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta 
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 
9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu 
sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo 
darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu 
īstenošanā” ceturtajā pilotprojektā metodikas sociālajam darbam ar atkarīgām 
un līdzatkarīgām personām aprobēšanai. 
 

243 3 Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta 
“Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” (projekta Nr. 
9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo dienestu 
sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā arī sociālo 
darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un pilotprojektu 
īstenošanā” trešajā pilotprojektā metodikas darbam ar ģimenēm ar bērniem 
aprobēšanai. 

 
244 4 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 163 ”Par 

Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” 
 

245 5 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā. 
 

246 6 Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 “Par Cēsu novada 
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām” 
 

247 7 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr. 246 “Par Cēsu 
novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 
noteikšanas kritēriju apstiprināšanu. 
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248 8 Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām. 
 

249 9 Par Cēsu novada pašvaldības un Cēsu Bērnu un jauniešu centra projektu 
budžetu apstiprināšanu. 
 

250 10 Par pirmsskolas izglītības grupu atvēršanu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē. 
 

251 11 Par grozījumiem Sporta pasākumu budžetā. 
 

252 12 Par Cēsu novada domes 09.03.2017. lēmuma Nr.47  “Par Rāmuļu pamatskolas 
direktoru” atzīšanu par spēkā neesošu. 
 

253 13 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija”-6, Vaives 
pagasts, Cēsu novads nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 
 

254 14 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru ielā 3, Cēsis, Cēsu 
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
 

255 15 Par grozījumiem Vaives pagasta pārvaldes reglamentā. 
 

256 16 Par grozījumu Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.365 “Par 
grozījumiem Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr.141 “Par Cēsu 
novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju”. 
 

257 17 Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 41 “Par Cēsu 
pilsētas Zemes komisiju” 
 

258 18 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā 
un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais 
centrs”’’. 
 

 
 

Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
Sēdes vadītāja 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece  /personiskais paraksts/  I.Suija-Markova 
 
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāres p.i.   /personiskais paraksts/  D.Konca 
Cēsīs, 15.08.2019. 

 
 

 
 
 


