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LATVIJAS REPUBLIKA  

CĒSU  NOVADA  PAŠVALDĪBA   
Reģ. Nr. 90000031048, adrese Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 

  tālrunis  64161800, fakss 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv  

www.cesis.lv 

 

CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2017.GADA 14.SEPTEMBRĪ 

PROTOKOLS NR. 13 

Cēsīs 

 

Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. 

 

Sēde sasaukta: 08.09.2017. 

Sēdi atklāj: 14.09.2017. plkst.10.00 

Sēdi slēdz: 14.09.2017. plkst. 12.40 

 
Sēdē piedalās: 

Cēsu novada domes deputāti: A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, D.Trapenciere, 

R.Sproģis, J.Žagars, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Malkavs, I.Suija-Markova, 

J.Goba, I.Laiviņš. 

 

Nepiedalās: P.Irbins, M.Sestulis. 

 

Piedalās Cēsu novada pašvaldības un iestāžu darbinieki: administrācijas vadītāja I.Goba, 

Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja S.Zvirbule, vadītājas vietniece administratīvajos 

jautājumos I.Groza, revidente B.Kuplā, izpilddirektors A.Mihaļovs, Finanšu nodaļas vadītāja 

A.Zerne un galvenā grāmatvede S.Kūlīte, Izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina, Attīstības 

nodaļas vadītāja L.Madelāne, projektu un vides speciāliste I.Ādamsone, projektu un attīstības 

speciāliste E.Taurene, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore 

I.Sietiņsone, pašvaldības aģentūras  “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktors J.Markovs, 

Būvvaldes vadītāja Z.Jēkabsone un būvinspektors U.Dančauskis. 

 

Piedalās: SIA “Cēsu Siltumtīkli” vadītājs E.Kampuss un pārstāvji G.Kokorevičs un Ē.Timpars. 

 

Sēdi vada: Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs 

 

Protokolē: Administratīvi juridiskās nodaļas sekretāre A.Alksnīte. 

 

Izsludinātā darba kārtība. 

1. SIA “Cēsu Siltumtīkli” ziņojums par siltumapgādes situāciju Cēsu pilsētā. 

2. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai 

dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, Cēsīs, Cēsu novadā. 

3. Par pašvaldības komunālās nodaļas autogreidera DZ-143-1 nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

5. Par dzīvokļa īpašuma – „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu 

novada pašvaldībai. 

mailto:iac@dome.cesis.lv
http://www.cesis.lv/
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6. Grozījumi Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumā Nr.32 “Par Cēsu pilsētas Mākslas 

skolas  pedagoģisko darbinieku amata vienībām”. 

7. Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija 

un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas 

pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu”. 

8. Par projekta „100%joy“ (100 procenti prieka) realizēšanu. 

9. Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr. __ “Grozījumi 

Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”. 

10. Par amata vienības izveidošanu Cēsu 1.pamatskolā. 

11. Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu 

novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem”” apstiprināšanu. 

12. Par   LAT RUS projekta pieteikumu “Ilgtspējīgas  infrastruktūras attīstība un atraktīvas 

rekreācijas zonas dabā “ (Development  of sustainable  infrastructure and attractive 

recreation zones in the nature- Green Towers). 

13. Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu 

novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu. 

14. Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.__ “Pašvaldības 

aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu. 

15. Par priekšfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma 

centrs” projektam “HANSA”. 

16. Par ziedojuma pieņemšanu. 

17. Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. lēmumā Nr.176 “Par projekta 

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu namam un piebūvei” 

iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”. 

18. Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.216 “Par vecāku maksas 

noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās”. 

19. Par Cēsu novada domes 16.02.2016. lēmuma Nr.39 “Par projekta pieteikuma „Cēsu 

novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu” atcelšanu. 

20. Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” 

iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

21. Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai. 

22. Informācija par izglītības jautājumiem. 

Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut informāciju par domes lēmuma izpildi 

par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., 

piespiedu sakārtošanu. 

Pašvaldības aģentūras  “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktors J.Markovs lūdz no 

darba kārtības svītrot 17.jautājumu “Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.06.2016. 

lēmumā Nr.176 “Par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Cēsu Izstāžu 

namam un piebūvei” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”. Šo lēmumprojektu mēs 
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aktualizēsim tajā brīdī, kad visas tāmes tiks pārbaudītas, visi darbi tiks nodoti, pieņemti, tad 

mēs būsim arī iesnieguši visas atskaites. 

Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par labojumiem un papildinājumiem domes sēdes 

darba kārtībā. 

Cēsu novada dome ar 13 balsīm – par (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, 

D.Trapenciere, R.Sproģis, J.Žagars, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, E.Geruļskis, A.Malkavs, 

I.Suija-Markova, J.Goba, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, apstiprina 14.09.2017. domes 

sēdes darba kārtību. 

Apstiprinātā darba kārtība. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

1 SIA “Cēsu Siltumtīkli” ziņojums par siltumapgādes situāciju Cēsu pilsētā 

2 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai 

piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, Cēsīs, Cēsu novadā 

3 Par pašvaldības komunālās nodaļas autogreidera DZ-143-1 nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu 

novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

5 Par dzīvokļa īpašuma – „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu 

Cēsu novada pašvaldībai 

6 Grozījumi Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumā Nr.32 “Par Cēsu pilsētas 

Mākslas skolas  pedagoģisko darbinieku amata vienībām” 

7 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.18 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11  

„Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, 

kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu” 

8 Par projekta „100%joy“ (100 procenti prieka) realizēšanu 

9 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.19 

“Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 18 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” 

10 Par amata vienības izveidošanu Cēsu 1.pamatskolā 

11 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.20 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

17 „Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku 

gādības palikušiem bērniem”” apstiprināšanu 

12 Par   LAT RUS projekta pieteikumu “Ilgtspējīgas  infrastruktūras attīstība un 

atraktīvas rekreācijas zonas dabā “ (Development  of sustainable  infrastructure 

and attractive recreation zones in the nature- Green Towers) 

13 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.21 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 

„ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu 

14 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.22 

“Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” 

apstiprināšanu 

15 Par priekšfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un 

Tūrisma centrs” projektam “HANSA” 

16 Par ziedojuma pieņemšanu 

17 Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.216 “Par vecāku 

maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas 

grupās” 

18 Par Cēsu novada domes 16.02.2016. lēmuma Nr.39 “Par projekta pieteikuma 
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„Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu” atcelšanu 

19 Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” 

iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

20 Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu 

cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai 

21 Informācija par domes lēmuma izpildi par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, 

Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu 

22 Informācija par izglītības jautājumiem 

 

1. 

SIA “Cēsu Siltumtīkli” ziņojums par siltumapgādes situāciju Cēsu pilsētā 

_______________________________________________________________ 

Ziņo: E.Kampuss, SIA “Cēsu Siltumtīkli” vadītājs, valdes loceklis Ē.Timpars un 

G.Kokorevičs. Prezentācija – protokola pielikumā. 

 

Izsakās: J.Žagars, A.Malkavs, J.Rozenbergs. 

 

Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai. 

 

2. 

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas  

statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, Cēsīs, Cēsu 

novadā  

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: I. Sietiņsone, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 

M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 

D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 227 “Par speciālistam izīrējamas 

dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, 

Cēsīs, Cēsu novadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore; 
Sagatavoja: I. Bambāne, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” speciāliste dzīvokļu jautājumos, tālrunis 64127746; 

Saskaņoja: S. Grīnberga, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Administratīvās nodaļas vadītāja – juriste; tālrunis 64127889; 

J. Sniedzāns, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Saimnieciskās nodaļas vadītājs; 

Lēmums nosūtāms:  

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1 eks.; 

Attīstības nodaļai – 1 eks. 
 

3. 

Par pašvaldības Komunālās nodaļas autogreidera DZ-143-1 nodošanu atsavināšanai un 

izsoles noteikumu apstiprināšanu 
___________________________________________________________________________ 

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

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 228 “Par pašvaldības Komunālās nodaļas autogreidera 

DZ-143-1 nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums 

– protokola pielikumā) 
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Sagatavoja: A.Ķerpe 

28.08.2017 

Saskaņots:  Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa, Finanšu nodaļa, Komunālā nodaļa  
Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības: Finanšu nodaļai, NĪ nodaļai, Komunālai nodaļai 

 

 

4. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 4,  Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

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

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 229 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma 

Skudru iela 4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe,  
Saskaņots: Pašvaldības AJN, Finanšu nodaļa 

 

5. 

Par dzīvokļa īpašuma – „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu 

novada pašvaldībai 

Ziņo: M.Malcenieks, Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs 

 

Izsakās I.Sietiņsone, J.Rozenbergs. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 230 “Par dzīvokļa īpašuma – „Kaķukrogs”- 1,Vaives 

pagastā, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldībai” pieņemts (lēmums – protokola 

pielikumā)  
 
Sagatavoja: A.Ķerpe, 01.09.2017. 
Saskaņots:  Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskā nodaļa, Finanšu nodaļa, p/a „Sociālais dienests”.               

Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības: Finanšu nodaļai, NĪ nodaļai, p/a „Sociālais dienests”.               

 

6. 

Grozījumi Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumā Nr.32 “Par Cēsu pilsētas Mākslas 

skolas  pedagoģisko darbinieku amata vienībām” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās L.Kokina. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 231 “Grozījumi Cēsu novada domes 16.02.2017. 

lēmumā Nr.32 “Par Cēsu pilsētas Mākslas skolas  pedagoģisko darbinieku amata 

vienībām”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja :Anda Kamzole 

Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu  
Lēmumu izsniegt: Cēsu pilsētas Mākslas skolai,  Finanšu nodaļai, Izglītības nodaļai, Vaives pagasta pārvaldei 

7. 
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Par  Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija 

un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenotas 

pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu” 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 232 “Par  Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra 

saistošo noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012.gada 7.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības 

iestādēs, kurās tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  apstiprināšanu”” 

pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Lēmuma projektu sagatavoja  Dz.Kozaka.  

Lēmums jānosūta: 

Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei 

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei 

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu speciālai pirmsskolas izglītības iestādei 

Cēsu 2.pamatskolai  

Cēsu internātpamatskolai - rehabilitācijas centram 
CNP Izglītības nodaļai 

CNP Finanšu nodaļai  

8. 

Par projekta „100%joy“ (100 procenti prieka) realizēšanu 

_____________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās I.Suija-Markova. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 233 “Par projekta „100%joy“ (100 procenti prieka) 

realizēšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  

I.Jermolajeva 

Saskaņots ar  Izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina  
Izsniegt  

Izglītības nodaļai  

Attīstības plānošanas nodaļai 
Finanšu nodaļai  

Cēsu Bērnu un jauniešu centram 

 

9. 

Par Cēsu novada domes 2017. gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 „ Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’ apstiprināšanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās L.Kokina. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 234 “Par Cēsu novada domes 2017. gada 14.septembra 
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saistošo noteikumu Nr.19 „Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra 

saistošajos noteikumos Nr. 18 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā’’’’ apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Saskaņots: 

AJN (E. Janelsiņa) 

Izglītības nodaļa (L.Kokina) 
Finanšu nodaļa (A. Zerne) 

10. 

Par amata vienības izveidošanu Cēsu 1.pamatskolā 

____________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās L.Kokina. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 235 “Par amata vienības izveidošanu Cēsu 

1.pamatskolā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja Anda Kamzole 

Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu,  
Nosūtīt FIBU: Cēsu 1.pamatskolai, Cēsu , Finanšu nodaļai, Izglītības nodaļai, Vaives pagasta pārvaldei 

 

 

11. 

Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.20 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „ Par 

Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem 

bērniem”” apstiprināšanu 

_______________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās I.Sietiņsone. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 236 “Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra 

saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 8.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 17 „ Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez 

vecāku gādības palikušiem bērniem”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 

pielikumā) 

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

Sagatavoja: D.Ekerte, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 64127898. 

Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai – 1 eks.; 

Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – 1 eks.; 

Vaives pagasta pārvaldei – 1 eks.. 

12. 

Par   LAT RUS projekta pieteikumu “Ilgtspējīgas  infrastruktūras attīstība un 

atraktīvas rekreācijas zonas dabā “ (Development  of sustainable  infrastructure 

and attractive recreation zones in the nature- Green Towers) 

_______________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
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Izsakās I.Ādamsone. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 237 “Par LAT RUS projekta pieteikumu “Ilgtspējīgas  

infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā “ (Development  of 

sustainable  infrastructure and attractive recreation zones in the nature- Green Towers)” 

pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 

13. 

Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo noteikumu Nr.21 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par 

Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās A.Zerne un izdala deputātiem papildus materiālus (pievienoti protokolam). 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 238 “Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra 

saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu” 

pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Zerne  

Lēmumu izsniegt:   

Finanšu nodaļai 4eks. 
 

14. 

Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septemba saistošo noteikumu Nr.22 

„Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” 

apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās J.Markovs. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 239 “Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septemba 

saistošo noteikumu Nr.22 „Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 

maksas pakalpojumi” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists Andris Jēkabsons 
Ziņo: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris Markovs 

Izsniegt:  

Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada domes  Finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, iekšējai revidentei, Vaives pagasta pārvaldei 

Nosūtīt: VARAM 
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15. 

Par priekšfinansējuma piešķiršanu 

Pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” projektam “HANSA” 

_______________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās J.Markovs. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 240 “Par priekšfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības 

aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” projektam “HANSA”” pieņemts (lēmums – 

protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas “Cēsu Tūrisma attīstītas un informācijas centrs” vadītāja Andra 

Magone 

Ziņo: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris Markovs 
Izsniegt:  

Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 

 

16. 

Par ziedojuma pieņemšanu 

pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 

__________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās J.Markovs. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 241 “Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai 

“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists Andris Jēkabsons 

Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktors Juris Markovs 

Izsniegt: 
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 

Cēsu novada domes  Finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, iekšējai revidentei 
 

 

17. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā Nr.216 “Par vecāku maksas 

noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Izsakās L.Kokina. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 242 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. 

lēmumā Nr.216 “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs un pirmsskolas grupās”” pieņemts (Lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  

L.Kokina 

Izsniegt  
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei 
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 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei 

Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei 

Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei 

 Līvu sākumskolai  

Rāmuļu pamatskolai 

Izglītības nodaļai  
Finanšu nodaļai 

 

18. 

Par Cēsu novada domes 16.02.2016. lēmuma Nr.39 “Par projekta pieteikuma „Cēsu 

novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu”  atcelšanu 

_______________________________________________________________ 

Ziņo: E. Taurene, Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciāliste  

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 243 “Par Cēsu novada domes 16.02.2016. lēmuma Nr.39 

“Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” 

iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”  atcelšanu” pieņemts (lēmums – protokola 

pielikumā) 

 

19. 

Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” 

iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu 

________________________________________________________ 
Ziņo: E. Taurene, Attīstības nodaļas projektu un attīstības speciāliste 

 

J.Rozenbergs rosina Attīstības nodaļai 1x pusgadā deputātiem sniegt informāciju par projektiem, 

arī par degradētajām teritorijām.  

 

Izsakās D.Trapenciere. 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 

A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), 

pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 244 “Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās 

izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” pieņemts 

(lēmums – protokola pielikumā) 

 

20.  

Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu 

cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai 

_______________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, J.Goba, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 

M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 

D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 245 “Par Cēsu novada 

pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

viena pakalpojuma nodrošināšanai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  
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L.Kokina 

Izsniegt  

Dienesta viesnīcai 

Finanšu nodaļai 

21. 

Informācija par izglītības jautājumiem 

__________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja 

 

Prezentācija – protokola pielikumā. 

Izsakās D.Trapenciere, M.Malcenieks, J.Žagars, J.Rozenbergs. 

Deputāti vienojas informāciju pieņem zināšanai. 

 

 

22. 

Informācija par domes lēmuma izpildi par nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 21, Cēsīs, 

Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu 

___________________________________________________________ 

 

Ziņo Būvvaldes vadītāja Z.Jēkabsone. Tehniskais apsekojums bija jāiesniedz līdz 20.jūlijam. 

Tehniskais apsekojums tika iesniegts vakar. Ēkas tehniskajā apsekojumā secināts, ka pienotavas 

galvenās ēkas nesošo konstrukciju stabilitāte un noturība ir neapmierinoša. Ēkas jaunāko daļu, 

kurai nav vēsturiskas vērtības, būtu lietderīgi nojaukt, saglabājot tikai vēsturiski vērtīgo apjomu. 

Tam jāveic nesošo konstrukciju pastiprināšana un jānodrošina aizsardzība pret nokrišņiem. 

Būvprojekta iesniegšanas termiņš ir 15.oktobris.  

 

Izsakās D.Trapenciere, S.Zvirbule, J.Goba, J.Rozenbergs.  

 

J.Žagars. Ir skaidrs, ka 15.oktobrī nekas netiks iesniegts. Nedrīkst būt nekādas atlaides. Jādod 

uzdevums Juridiskajai nodaļai gatavot attiecīgas soda sankcijas. Manuprāt, būtu jāgatavojas uz 

sliktāko scenāriju. 20gadi ir rūgta pieredze ar nekustamā īpašuma īpašnieci. Cēsu pilsētai 

Sarnofas kundze ir nodarījusi neatgriezenisku kaitējumu par nesakoptajiem īpašumiem 

degradējot vidi. Viens nesakopts objekts degradē visu vidi. Mēs vēl diskutējam par kaut kādām 

pielaidēm. Kategoriski nekādas atlaides.  

 

Izsakās būvinspektors U.Dančauskis. Projektēšana virzās tālāk. Ir termiņi, kuros ir jāiekļaujas.  

 

A.Melbārdis. Ir pieņemts domes lēmums. Gaidam 15.oktobri. Pēc projekta būs turpinājums, ir 

jāseko darbībām. 

 

Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai. 
 

Cēsu novada domes sēdē 14.09.2017. (prot.nr.13) 

pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 

nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

info 1 SIA “Cēsu Siltumtīkli” ziņojums par siltumapgādes situāciju 

Cēsu pilsētā 

227 2 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu 

pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Zirņu ielā 17-23, 

Cēsīs, Cēsu novadā 

228 3 Par pašvaldības komunālās nodaļas autogreidera DZ-143-1 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
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229 4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Skudru iela 4, 

Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles 

noteikumu apstiprināšanu 

230 5 Par dzīvokļa īpašuma – „Kaķukrogs”- 1,Vaives pagastā, Cēsu 

novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldībai 

231 6 Grozījumi Cēsu novada domes 16.02.2017. lēmumā Nr.32 “Par 

Cēsu pilsētas Mākslas skolas  pedagoģisko darbinieku amata 

vienībām” 

232 7 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo 

noteikumu Nr.18 „Grozījumi Cēsu novada domes 2012.gada 

7.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11  „Bērnu reģistrācija un  

uzņemšana Cēsu novada  pašvaldības izglītības iestādēs, kurās 

tiek īstenotas pirmsskolas izglītības programmas”  

apstiprināšanu” 

233 8 Par projekta „100%joy“ (100 procenti prieka) realizēšanu 

234 9 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo 

noteikumu Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016.gada 

22.septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par braukšanas 

maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” 

235 10 Par amata vienības izveidošanu Cēsu 1.pamatskolā 

236 11 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo 

noteikumu Nr.20 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 

8.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Cēsu novada 

pašvaldības atbalstu bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības 

palikušiem bērniem”” apstiprināšanu 

237 12 Par   LAT RUS projekta pieteikumu 

“Ilgtspējīgas  infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas 

zonas dabā “ (Development  of sustainable  infrastructure and 

attractive recreation zones in the nature- Green Towers) 

238 13 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo 

noteikumu Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2017.gada 

26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „ Par Cēsu novada 

pašvaldības 2017.gada budžetu”” apstiprināšanu 

239 14 Par Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra saistošo 

noteikumu Nr.22 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un 

Tūrisma centrs” maksas pakalpojumi” apstiprināšanu 

240 15 Par priekšfinansējuma piešķiršanu Pašvaldības aģentūrai “Cēsu 

Kultūras un Tūrisma centrs” projektam “HANSA” 

241 16 Par ziedojuma pieņemšanu 

242 17 Par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017. lēmumā 

Nr.216 “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada 

pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās” 

243 18 Par Cēsu novada domes 16.02.2016. lēmuma Nr.39 “Par 

projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu 

modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” 

atcelšanu 

244 19 Par projekta pieteikuma „Cēsu novada vispārējās izglītības 

iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma 

nodrošināšanu 

245 20 Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas 

pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma 
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nodrošināšanai 

Info 21 Informācija par domes lēmuma izpildi par nekustamo īpašumu 

Vaļņu ielā 21, Cēsīs, Cēsu nov., un Vaļņu ielā 23, Cēsīs, Cēsu 

nov., piespiedu sakārtošanu 

info 22 Informācija par izglītības jautājumiem 

 

 

Veikts domes sēdes audio ieraksts. 

 

Sēdes vadītājs 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personiskais paraksts/      J.Rozenbergs 

 

 

Protokolēja 

Administratīvi juridiskās nodaļas 

sekretāre     /personiskais paraksts/      A.Alksnīte 

Cēsīs, 20.09.2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


