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CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 
2018.GADA 10.MAIJĀ 

PROTOKOLS NR. 7 
 

Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. 
 
Sēde sasaukta: 03.05.2018. 
Sēdi atklāj: 10.05.2018. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 10.05.2018. plkst. 11.15 

 
Sēdē piedalās: 
Cēsu novada domes deputāti: J.Žagars, A.Malkavs, D.Trapenciere, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, 
G.Grosbergs, E.Geruļskis, M.Sestulis, R.Sproģis, B.Mežale, M.Malcenieks, I.Laiviņš, A.Melbārdis, 
I.Suija-Markova. 
 
Nepiedalās: P.Irbins. 
 
Piedalās: Administrācijas vadītāja I.Goba; Administrācijas biroja juriste S.Zvirbule; Pašvaldības 

mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs A.Mihaļovs; Finanšu pārvaldes vadītāja 
A.Zerne; pašvaldības revidente B.Kuplā; Izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina; Būvvaldes vadītāja 
Z.Jēkabsone; Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

V.Kalandārovs; Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas projektu vadītāja I.Alksne; Cēsu 
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede S.Žīgure. 
 
Piedalās: SIA “ST Šmerlis” valdes priekšsēdētājs M.Līdaka; praktikante A.Krizone; projekta vadītāja 
G.Mata. 
 
Sēdi vada: Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs. 
Protokolē: Administrācijas biroja sekretāre A.Alksnīte. 

 
Izsludinātā darba kārtība 

1. Par nekustamā īpašuma Kungu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., sakārtošanu. 
2. Par finansējuma piešķiršanu. 
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 33, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
6. Par SIA “Cēsu siltumtīkli” veikto investīciju nolietojuma aprēķinu. 
7. Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu  Cēsu pilsētas stadionā, Valmieras ielā 6 un Uzvaras 

bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu nov. 
8.   Par finansējuma piešķiršanu. 
9. Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju. 
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10. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10.maija nolikuma Nr. __ ‘’Cēsu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas nolikums’’ apstiprināšanu. 

11. Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu. 
12. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija noteikumu Nr. ___ ‘’Noteikumi par iepirkumu 

plānošanu, veikšanu un kontroli Cēsu novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu. 
13. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2018.gada  budžetā. 
14. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija saistošo noteikumu Nr. __  „Grozījumi Cēsu 

novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

15. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 
risinājuma īstenošanu. 

16. Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem. 
17. Grozījumi Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.361 “Par pilnvarojumu atsevišķos 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos”. 
18. Par aizņēmumu projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata 

Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves” realizācijai. 
19. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ Grozījums Cēsu 

novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās 
vietās Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

20. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ Grozījums Cēsu 
novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

21. Grozījums 2015.gada 8.oktobra noteikumos Nr.38 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības 
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo 
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 
izcenojumus”. 

22. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas rīkoto vasaras nometni un sniegto maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai. 

23. Par finansējuma piešķiršanu. 
24. Par priekšfinansējuma ieskaitīšanu mobilitātes projekta “Eiropas mobilitāte - iespēja 

profesionālai pilnveidei ceļā uz izcilību” kontā.  

25. Par “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas 2018.-
2022.gadam”apstiprināšanu.  

26. Par nolikuma “Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nolikumā“ apstiprināšanu.   
27. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas struktūrvienības “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 

vidusskolas Pieaugušo izglītības centrs” nolikuma apstiprināšanu.  
28. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai 

dzīvojamai telpai Saules ielā 23-19, Cēsīs, Cēsu novadā. 
29. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījums Cēsu 

novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

30. Par ēdināšanas un telpu nomas maksas  noteikšanu Cēsu internātpamatskolā – attīstības 
centrā 10.  Latvijas zēnu koru salidojuma  “Puikas var” dalībniekiem. 

 
Papildus jautājumi iesniegti nav. Sēdes vadītājs lūdz balsot par izsludināto darba kārtību. Ar 14 
balsīm – par (J.Žagars, A.Malkavs, D.Trapenciere, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, 
E.Geruļskis, M.Sestulis, R.Sproģis, B.Mežale, M.Malcenieks, I.Laiviņš, A.Melbārdis, I.Suija-Markova), 
pret – nav, atturas – nav, tiek apstiprināta domes sēdes 10.05.2018. darba kārtība. 
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Apstiprinātā darba kārtība. 
1. Par nekustamā īpašuma Kungu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., sakārtošanu. 
2. Par finansējuma piešķiršanu. 
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 33, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
6. Par SIA “Cēsu siltumtīkli” veikto investīciju nolietojuma aprēķinu. 
7. Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu  Cēsu pilsētas stadionā, Valmieras ielā 6 un Uzvaras 

bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu nov. 
8.   Par finansējuma piešķiršanu. 
9. Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju. 
10. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10.maija nolikuma Nr. __ ‘’Cēsu novada pašvaldības 

Dzīvokļu komisijas nolikums’’ apstiprināšanu. 
11. Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu. 
12. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija noteikumu Nr. ___ ‘’Noteikumi par iepirkumu 

plānošanu, veikšanu un kontroli Cēsu novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu. 
13. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2018.gada  budžetā. 
14. Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija saistošo noteikumu Nr. __  „Grozījumi Cēsu 

novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

15. Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 
risinājuma īstenošanu. 

16. Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem. 
17. Grozījumi Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.361 “Par pilnvarojumu atsevišķos 

nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos”. 
18. Par aizņēmumu projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata 

Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves” realizācijai. 
19. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ Grozījums Cēsu 

novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par tirdzniecību publiskās 
vietās Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

20. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ Grozījums Cēsu 
novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

21. Grozījums 2015.gada 8.oktobra noteikumos Nr.38 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības 
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo 
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 
izcenojumus”. 

22. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas rīkoto vasaras nometni un sniegto maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai. 

23. Par finansējuma piešķiršanu. 
24. Par priekšfinansējuma ieskaitīšanu mobilitātes projekta “Eiropas mobilitāte - iespēja 

profesionālai pilnveidei ceļā uz izcilību” kontā.  

25. Par “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas 2018.-
2022.gadam”apstiprināšanu.  

26. Par nolikuma “Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas nolikumā“ apstiprināšanu.   
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27. Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas struktūrvienības “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas Pieaugušo izglītības centrs” nolikuma apstiprināšanu.  

28. Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai 
dzīvojamai telpai Saules ielā 23-19, Cēsīs, Cēsu novadā. 

29. Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījums Cēsu 
novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

30. Par ēdināšanas un telpu nomas maksas  noteikšanu Cēsu internātpamatskolā – attīstības 
centrā 10.  Latvijas zēnu koru salidojuma  “Puikas var” dalībniekiem. 

 
1. 

Par nekustamā īpašuma Kungu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., sakārtošanu 
__________________________________________________________________ 

Ziņo: Z.Jēkabsone, Būvvaldes vadītāja 
 

Izsakās uzaicinātais uz domes sēdi nekustamā īpašuma īpašnieks SIA “ST Šmerlis” valdes 
priekšsēdētājs M.Līdaka. 
Izsakās: J.Rozenbergs, M.Malcenieks, J.Žagars, B.Mežale. 

 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 133 “Par nekustamā īpašuma 
Kungu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., sakārtošanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Cēsu novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc 
pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās 
vietas, juridiskā persona — pēc juridiskās adreses) mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. 
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta otro daļu, ja rakstveida administratīvo aktu sūta 
pa pastu, uzskatāms, ka administratīvais akts adresātam paziņots septītajā dienā pēc tā nodošanas 
pastā. 
 
Sagatavoja: Z.Jēkabsone 
Saskaņots: E.Sniega 
Lēmums nosūtāms: 
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “ST Šmerlis”, Daugavpils iela 52-61, Rīga, LV-1003 

 
2. 

Par finansējuma piešķiršanu 

Ziņo: G.Mata, projekta vadītāja 
 
Izsakās: M.Malcenieks, J.Rozenbergs, B.Mežale, D.Trapenciere. 
 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 134 “Par finansējuma piešķiršanu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: L.Kokina 
Izsūtīt  
Finanšu pārvaldei  
RTU Cēsu filiālei Janis.Naglis_2@rtu.lv 
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3. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 

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

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 135 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe 

 
4. 

Par nekustamā īpašuma – Vaives iela 33, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

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

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 136 “Par nekustamā īpašuma 
– Vaives iela 33, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe 
08.05.2018 

5. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
_______________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 

 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 137 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe,  

 
6. 

Par SIA “Cēsu siltumtīkli” veikto investīciju nolietojuma aprēķinu 
__________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

  
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
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D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 138 “Par SIA “Cēsu 
siltumtīkli” veikto investīciju nolietojuma aprēķinu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: M.Rāviņš 
Nosūtīt FIBU: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Finanšu pārvaldei 
Nosūtīt pa pastu: SIA “Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV-4141 

 
7. 

Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu  Cēsu pilsētas stadionā, Valmieras ielā 6 un 
Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu nov. 

______________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 139 “Par maksas 
pakalpojumu  apstiprināšanu  Cēsu pilsētas stadionā, Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 
15, Cēsīs, Cēsu nov.” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Sporta koordinatore R. Siliņa, Finanšu pārvaldes ekonomiste A. Jurševska 
Izsūtīt: FIBU, Finanšu pārvaldei, Izglītības nodaļai, Cēsu pilsētas Sporta skolai, iekšējam revidentam 
 

 
8. 

Par finansējuma piešķiršanu 
____________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 140 “Par finansējuma piešķiršanu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā 

 
Sagatavoja Vladimirs Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde  
Saskaņots: Jūlija Miranoviča 
Lēmumu nosūtīt FIBU: Finanšu pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 
 

 
9. 

Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju 
______________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 141 “Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu 
komisiju” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Ziņo: V.Kalandārovs , Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs. 
Sagatavoja: M. Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste. 
Izsniegt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei – 1 eks. 
Attīstības un būvniecības pārvaldei – 1 eks. 
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Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
Vaives pagasta pārvaldei (FIBU) – 1 eks. 

 

10. 
Par Cēsu novada domes 2018. gada 10.maija nolikuma Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas nolikums’’ apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 142 “Par Cēsu novada domes 2018. gada 10.maija 
nolikuma Nr. 18 ‘’Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums’’ apstiprināšanu” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Ziņo: V.Kalandārovs , Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs. 
Sagatavoja: M. Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste. 
Izsniegt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei – 1 eks. 
Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
Vaives pagasta pārvaldei (FIBU) – 1 eks. 

 

11. 
Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu 

________________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
 Izsakās V.Kalandārovs. 
 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 143 “Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
pilnvarojuma līguma projekta apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Ziņo: V.Kalandārovs , Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs. 
Sagatavoja: M. Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste. 
Izsniegt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei – 1 eks. 
Finanšu pārvaldei – 1 eks. 
Vaives pagasta pārvaldei (FIBU) – 1 eks. 

 
12. 

Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija noteikumu Nr. 19 ‘’Noteikumi par 
iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli Cēsu novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu 

__________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās S.Zvirbule. 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 144 “Par Cēsu novada domes 
2018. gada 10. maija noteikumu Nr. 19 ‘’Noteikumi par iepirkumu plānošanu, veikšanu un 
kontroli Cēsu novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
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Sagatavoja: S.Zvirbule 
Saskaņots: Īpašumu un apsaimniekošanas pārvalde (V.Kalandārovs, J.Miranoviča), Attīstības un būvniecības pārvalde (E.Sniega), Finanšu pārvalde 

 
 

                                                 13. 
Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2018.gada  budžetā 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 145 “Par grozījumiem Izglītības pasākumu 
2018.gada  budžetā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsūtīt  
Finanšu pārvaldei  
Izglītības nodaļai 
Cēsu Tehnoloģijas un Dizaina vidusskolai 

                                                
 
                                           14. 

Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada 
domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Cēsu novadā”” apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

         Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 146 “Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija 
saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras ‘Sociālais dienests” direktore. 
Sagatavoja: I. Kārkliņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja, tālrunis 64127887. 
Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei – FIBU; 
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – FIBU; 
Vaives pagasta pārvaldei – FIBU. 

 

15. 
Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 

risinājuma īstenošanu 
____________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 147 “Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu 
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sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 

16. 
Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās A.Zerne. 
 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 148 “Par degvielas patēriņa limita noteikšanu 
transportlīdzekļiem” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)  
 
Sagatavoja, ziņo: A.Riekstiņa 
Nosūtīt FIBU: visām nodaļām, pārvaldēm, iestādēm, revidentam 

 
17. 

Grozījumi Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.361 
“Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumos” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 149 “Grozījumi Cēsu novada domes 28.12.2017. 
lēmumā Nr.361 “Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
jautājumos”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Zerne 

 
18. 

Par aizņēmumu projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata 
Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves” realizācijai 

____________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 150 “Par aizņēmumu projekta “Daudzstāvu 
daudzdzīvokļu ēkas – nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu novadā pārbūves” 
realizācijai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja A.Zerne 

 
19. 

Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu Nr.15 
„Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par 

tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”” apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 
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Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 151 “Par Cēsu novada domes saistošo noteikumu 
Nr.15 „Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par 
tirdzniecību publiskās vietās Cēsu novadā”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Zerne 

 

20. 
Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.16 

„Grozījums Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 
„Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu 

novadā”” apstiprināšanu 
________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 152 “Par Cēsu novada domes 
2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījums Cēsu novada domes 2011.gada 
17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļu maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Zerne 

 
21. 

Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija noteikumu Nr.21 “Grozījums 2015.gada 8.oktobra 
noteikumos Nr.38 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un 

uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu 
saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus”” 

apstiprināšanu 
_______________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 153 “Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija 
noteikumu Nr.21 “Grozījums 2015.gada 8.oktobra noteikumos Nr.38 “Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar 
šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu 
izcenojumus”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Zerne 
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22. 
Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas rīkoto vasaras nometni un sniegto maksas 

pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai 
____________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 154 “Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas 
rīkoto vasaras nometni un sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena 
pakalpojuma nodrošināšanai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)  
 
Lēmuma projektu sagatavoja  
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas  
vecākā lietvede Sarmīte Žīgure 
64122971 
Kontaktinformācija par nometni 
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas  
projektu vadītāja 
Ināra Alksne 29631696 
Saskaņots ar Izglītības nodaļas vadītāju Lolitu Kokinu  
Pieņemto lēmumu izsniegt:   Fibu sistēmā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina  vidusskolai 

                                                    Drukātā veidā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai 

 
23. 

Par finansējuma piešķiršanu 
_________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 155 “Par finansējuma piešķiršanu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja Vladimirs Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde  
Saskaņots: Jūlija Miranoviča 
Lēmumu nosūtīt FIBU: Finanšu pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 

 
24. 

Par priekšfinansējuma ieskaitīšanu mobilitātes projekta “Eiropas mobilitāte - iespēja 
profesionālai pilnveidei ceļā uz izcilību” kontā 

___________________________________________________________________ 

Ziņo I.Alksne, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas projektu vadītāja 
 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 156 “Par priekšfinansējuma 
ieskaitīšanu mobilitātes projekta “Eiropas mobilitāte - iespēja profesionālai pilnveidei ceļā 
uz izcilību” kontā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede  
Izsniegt: Fibu sistēmā – Cēsu Tehnoloģiju un Diziana vidusskolai 
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             Papīra formā -  Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai 

 
25. 

Par “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas 2018.-
2022.gadam”apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Alksne, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas projektu vadītāja 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 157 “Par “Cēsu Tehnoloģiju 
un Dizaina vidusskolas Internacionalizācijas stratēģijas 2018.-
2022.gadam”apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  

S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede  

Pieņemto lēmumu izsniegt:   Fibu sistēmā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina  vidusskolai 
                                       Drukātā veidā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai 

 
26. 

Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola nolikumā” apstiprināšanu  
 

Ziņo: S.Žīgure – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede  
 

Izsakās L.Kokina. 
 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 158 “Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskola nolikumā” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  

S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede  

Pieņemto lēmumu izsniegt:   Fibu sistēmā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina  vidusskolai 
                                       Drukātā veidā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai 

 
27. 

Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas struktūrvienības “Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centrs” nolikuma apstiprināšanu 

__________________________________________________________________________ 
Ziņo: S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede, un lūdz jautājumu izslēgt no 
darba kārtības, jo Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktora kompetencē ir  ar rīkojumu 
apstiprināt struktūrvienības nolikumu. 
 
Sēdes vadītājs piekrīt šim priekšlikumam, izslēgt jautājumu no darba kārtības, un lūdz deputātus par 
to nobalsot. Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, jautājums izslēgts no darba kārtības. 
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Pamatojoties uz 08.03.2018. Cēsu novada domes lēmuma Nr.60 “Par Cēsu Pieaugušo 
izglītības centra pievienošanu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai” (prot.Nr. 24., 2.p) 1.punktu, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Cēsu novada dome 
nolemj: 

 
1. Apstiprināt Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas struktūrvienības “Cēsu Tehnoloģiju un 
Dizaina vidusskolas Pieaugušo izglītības centrs” nolikumu saskaņā ar pielikumu. 
2. Uzdot Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai (direktors Guntars Zvejnieks): 

2.1. nodrošināt nolikuma izpildi; 
2.2. informēt izglītības iestāžu reģistru par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 

vidusskolas struktūrvienības nolikumu.  
3. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Sagatavoja  

S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas vecākā lietvede  

Pieņemto lēmumu izsniegt:   Fibu sistēmā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina  vidusskolai 
                                       Drukātā veidā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai 

 
Pielikums 

Cēsu novada domes 
1.05.2018. lēmumam Nr. __ 

 
APSTIPRINĀTS 

ar Cēsu novada domes  
10.05.2018. lēmumu Nr. ___ 

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas  

Pieaugušo izglītības centra 

NOLIKUMS 

Cēsīs 
2018.gada 10.maijā                   Nr.___ 

1. Vispārīgie noteikumi 
 
1.1.  Pieaugušo izglītības centrs (turpmāk tekstā – Centrs), ir Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas (turpmāk tekstā – CTDV)  struktūrvienība mūžizglītības pieejamības, piedāvājuma un 
pārvaldības nodrošināšanai. Centrs nav atsevišķa juridiska persona. Centra saīsinātais nosaukums 
CTDV PIC. 
1.2.  Centrs dibināts saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības lēmumu un darbojas atbilstoši CTDV 
nolikumam, CTDV PIC nolikumam un CTDV stratēģijai.  
1.3.  Centrs savā darbībā pamatojas uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, CTDV iekšējiem 
normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.  
1.4.  Centra darbība ir tieši pakļauta CTDV direktoram.  
1.5.  Centram ir savs zīmogs, simbolika, dokumentu veidlapa un konts bankā. Centrs patstāvīgi 
nodrošina darba, grāmatvedības, lietvedības, arhīva, iepirkumu reglamentējošo normatīvo aktu 
ievērošanu.  
1.6.    Centra juridiskā adrese ir Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101.  
 

2. Centra darbības mērķis, vadītāja uzdevumi, tiesības un pienākumi 
 

2.1.    Centra darbības mērķis ir veicināt pieaugušo izglītības pieejamību, piedāvājumu un 
attīstību CTDV, nodrošinot profesionālās tālākizglītības un pilnveides, neformālās izglītības 
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programmu un citu nodarbību īstenošanu pieaugušajiem, sekmējot viņu personības attīstību 
atbilstoši darba tirgus prasībām, kā arī savām vajadzībām un interesēm.  
2.2.    Centra vadītāja uzdevumi: 
2.2.1. plānot un organizēt pieaugušo izglītības darbu Cēsu novadā;  
2.2.2. izstrādāt attīstības stratēģiju pieaugušo izglītības nodrošināšanai; 
2.2.3. administrēt, reklamēt un koordinēt pieaugušo izglītības piedāvājumu; 
2.2.4. veidot profesionālās tālākizglītības un pilnveides, neformālās izglītības programmas;  
2.2.5. veidot vienotu statistisku informāciju par pieaugušo izglītību Centrā;  
2.3.    Centra vadītāja tiesības:  
2.3.1. saņemt informāciju no Cēsu novada pašvaldības un CTDV savas darbības nodrošināšanai; 
2.3.2. iesaistīties dažādu ar pieaugušo izglītību saistītājās darba grupās, pārstāvot CTDV savas 
kompetences ietvaros; 
2.3.3. sadarboties ar citiem Latvijas un ārvalstu pieaugušo izglītības centriem vai līdzīgām 
organizācijām Centra mērķu sasniegšanai,  
2.3.4. Centra mērķu sasniegšanai pasūtīt un veikt pētījumus sava budžeta ietvaros; 
2.3.5. pieprasīt un saņemt informāciju no valsts, pašvaldību institūcijām, iestādēm, organizācijām 
un uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar pieaugušo izglītību un mūžizglītību; 
2.3.6. sniegt CTDV,  Cēsu novada pašvaldībai, iestādēm un organizācijām u.c. priekšlikumus, kas 
saistīti ar pieaugušo izglītības un mūžizglītības darbību un tās attīstību;  
2.3.7. saskaņojot ar CTDV, lemt par iestāšanos dažādās asociācijās, apvienībās u.c. pieaugušo 
izglītības, mūžizglītības institūcijās. 
2.4. Centra vadītāja pienākumi:  
2.4.1. vadīt Centra darbu un nodrošināt to kvalitāti, veikt kvalitātes pārraudzību un pakalpojumu 
kvalitātes nepārtrauktu uzlabošanu;  
2.4.2. profesionālās tālākizglītības un pilnveides, neformālās u.c. izglītības programmu ietvaros 
organizēt, koordinēt, administrēt kursus, seminārus, konferences un cita veida nodarbības, veikt to 
uzskaiti; 
2.4.3. piesaistīt pasniedzējus Centra visu nodarbību kvalitatīvai norisei; 
2.4.4. izsniegt nodarbību apliecinošu dokumentu; 
2.4.5. veidot darba grupas, izstrādāt un īstenot projektus, veikt iepirkumus Centra kompetencē 
atbilstošo uzdevumu izpildei; 
2.4.6. organizēt ar pieaugušo izglītību un mūžizglītību saistīto projektu izstrādi un finansējuma 
piesaisti, nodrošināt minēto projektu īstenošanu; 
2.4.7. sniegt jebkurai fiziskai personai, neatkarīgi no tās vecuma un iepriekšējās izglītības, 
informāciju par iespējām izglītoties vai pilnveidot profesionālo meistarību saskaņā ar tās vēlmēm un 
interesēm, kā arī pieaugušo izglītības un mūžizglītības vajadzībām Cēsu novadā, Vidzemē; 
2.4.8. sniegt konsultācijas pieaugušo izglītības organizatoriem un pasniedzējiem Cēsu novadā, 
Vidzemē savu kompetenču ietvaros; 
2.4.9. veicināt pieaugušo izglītības un mūžizglītības literatūras un metodisko materiālu pieejamību 
Centrā;  
2.4.10. veidot sadarbību ar valsts, pašvaldību u.c. institūcijām, kas veicina Centra mērķu sasniegšanu 
un funkciju izpildi; 
2.4.11. veidot sadarbības tīklus starp pieaugušo izglītības, mūžizglītības organizatoriem; 
2.4.12. veikt citas darbības, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un kuru veikšana 
nav pretrunā ar šī nolikuma noteikumiem. 
 

3. Centra darbības organizācija 
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3.1.   Centra darbības tiesiskumu nodrošina Centra vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no 
darba, un kuram nosaka atlīdzību CTDV direktors. 
3.2.  Par Centra un savu darbību Centra vadītājs atskaitās CTDV direktoram.  
3.3.  Centra vadītāja kompetence: 
3.3.1. izstrādāt Centra stratēģijas un rīcības plānu; 
3.3.2. plānot Centra ienākumus un izdevumus, sagatavot un īstenot projektus finansējuma 
piesaistei Centra ilgspējības nodrošināšanai; 
3.3.3. izstrādāt Centra iekšējos normatīvos aktus; 
3.3.4. koordinēt sadarbību ar CTDV darbiniekiem; 
3.3.5. koordinēt sadarbību ar citām organizācijām Centra uzdevumu īstenošanai; 
3.3.6. nodrošināt Centra materiāli tehniskās bāzes racionālu lietošanu, saglabāšanu un attīstīšanu; 
3.3.7. sniegt priekšlikumus par Centra personālsastāvu, darba tiesiskajiem jautājumiem, izstrādāt 
Centra struktūru un darbinieku amatu aprakstus, veikt to grozījumus; 
3.3.8. izstrādāt un slēgt līgumus ar Centram piesaistītajiem pasniedzējiem; 
3.3.9. izstrādāt līgumus par telpu nomu un pieaugušo izglītības pakalpojumu administrēšanu 
atbilstoši Centra kompetencei;  
3.3.10. parakstīt un izsniegt apliecinošus dokumentus par Centra nodarbību apmeklējumu; 
3.3.11. pārstāvēt Centra intereses mūžizglītības jomā, sniegt priekšlikumus un lemt par iestāšanos 
dažādās organizācijas Centra darbības attīstības nodrošināšanai; 
3.3.12. sadarboties ar citām institūcijām Centra mērķu sasniegšanai un uzdevumu izpildei. 
3.3.13. administrēt Centra nodarbību norisi, uzskaiti, Centra nodarbību apmeklētāju reģistrāciju un 
uzskaiti; 
3.3.14. atbildība par ārējo un iekšējo normatīvo aktu ievērošanu. 
 

4. Centra finansējums un materiālā bāze 

4.1.   Centra līdzekļi kā patstāvīga daļa ir CTDV budžeta sastāvdaļa, to administrē CTDV. Centra 
materiālie un nemateriālie līdzekli ir CTDV īpašums. 
4.2.   Centra finansēšanas iespējas: 
4.2.1. fizisko un juridisko personu maksājumi; 
4.2.2. pašvaldības finansējums;  
4.2.3. valsts finansējums; 
4.2.4. Latvijas un starptautisko projektu finansējumi; 
4.2.5. citi finansējumi. 
4.3.  Centra finanšu līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar Centra vadītāja izstrādātu un CTDV direktora 
saskaņotu vai apstiprinātu budžetu.  

5. Centra reorganizācijas un likvidācijas kārtība 

5.1.  Centra reorganizāciju un likvidāciju veic CTDV saskaņā ar Cēsu novada domes lēmumu. 
 

6. Centra nolikuma grozījumu pieņemšanas kārtība 
 
6.1.   Grozījumus Centra nolikumā var veikt ievērojot CTDV vai Centra vadītāja priekšlikumu. 
Grozījumus nolikumā sagatavo Centra vadītājs, saskaņo CTDV direktors un apstiprina Cēsu novada 
dome. 
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Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas direktors              G.Zvejnieks  

 
Žīgure 64122971 

 
28. 

Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai 
dzīvojamai telpai Saules ielā 23-19, Cēsīs, Cēsu novadā 

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

 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 159 “Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas 
statusa noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules ielā 23-19, Cēsīs, Cēsu 
novadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Ziņo: V.Kalandārovs, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
Sagatavoja: M.Klimoviča, Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu jautājumu speciāliste-juriste; 
Lēmums nosūtāms:  
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei – 1 eks.; 
Attīstības un būvniecības pārvaldei – 1 eks. 

 
29. 

Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo noteikumu Nr.17 
„Grozījums Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

 

Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, 
J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 160 “Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija 
saistošo noteikumu Nr.17 „Grozījums Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos 
noteikumos Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Zerne 

 
30. 

Par ēdināšanas un telpu nomas maksas  noteikšanu Cēsu internātpamatskolā – attīstības 
centrā 10.  Latvijas zēnu koru salidojuma  “Puikas var” dalībniekiem 

______________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja 

 
Ar 14 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 161 “Par ēdināšanas un telpu 
nomas maksas  noteikšanu Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā 10.  Latvijas zēnu 
koru salidojuma  “Puikas var” dalībniekiem” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
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Sagatavoja  
L.Kokina, saskaņots ar Cēsu Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas direktoru 
 Izsniegt 
Izglītības nodaļai, Finanšu nodaļai  
Cēsu Cēsu internātpamatskolas – rehabilitācijas centram 
 

Cēsu novada domes sēdē 10.05.2018. (prot.nr.7) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

133 1 Par nekustamā īpašuma Kungu iela 1, Cēsīs, Cēsu nov., 
sakārtošanu 

134 2 Par finansējuma piešķiršanu 

135 3 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 
9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

136 4 Par nekustamā īpašuma - Vaives iela 33, Cēsīs, Cēsu novadā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

137 5 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 
3A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

138 6 Par SIA “Cēsu siltumtīkli” veikto investīciju nolietojuma 
aprēķinu 

139 7 Par maksas pakalpojumu  apstiprināšanu  Cēsu pilsētas 
stadionā, Valmieras ielā 6 un Uzvaras bulvārī 15, Cēsīs, Cēsu 
nov. 

140 8 Par finansējuma piešķiršanu 

141 9 Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju 

142 10 Par Cēsu novada domes 2018. gada 10.maija nolikuma Nr. 18 
‘’Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikums’’ 
apstiprināšanu 

143 11 Par pašvaldības dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojuma 
līguma projekta apstiprināšanu 

144 12 Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija noteikumu Nr. 
19 ‘’Noteikumi par iepirkumu plānošanu, veikšanu un 
kontroli Cēsu novada pašvaldībā’’ apstiprināšanu 

145 13 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2018.gada  budžetā 

146 14 Par Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija saistošo 
noteikumu Nr. 14  „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. 
gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

147 15 Par saistību uzņemšanos un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras attīstības risinājuma īstenošanu 

148 16 Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem 

149 17 Grozījumi Cēsu novada domes 28.12.2017. lēmumā Nr.361 
“Par pilnvarojumu atsevišķos nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas jautājumos” 

150 18 Par aizņēmumu projekta “Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas – 
nepabeigtas jaunbūves Ata Kronvalda ielā 56, Cēsīs, Cēsu 
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novadā pārbūves” realizācijai 

151 19 Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo 
noteikumu Nr.15 Grozījums Cēsu novada domes 2010.gada 
22.jūnija saistošajos noteikumos Nr.23 “Par tirdzniecību 
publiskās vietās Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

152 20 Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo 
noteikumu Nr.16 Grozījums Cēsu novada domes 2011.gada 
17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par 
atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļu 
maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

153 21 Grozījums 2015.gada 8.oktobra noteikumos Nr.38 “Kārtība, 
kādā Cēsu novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno 
un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo 
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un 
apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus” 

154 22 Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas rīkoto vasaras 
nometni un sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai 

155 23 Par finansējuma piešķiršanu 

156 24 Par priekšfinansējuma ieskaitīšanu mobilitātes projekta 
“Eiropas mobilitāte - iespēja profesionālai pilnveidei ceļā uz 
izcilību” kontā 

157 25 Par “Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas 
Internacionalizācijas stratēģijas 2018.-
2022.gadam”apstiprināšanu 

158 26 Par nolikuma Nr. 20 “Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina 
vidusskolas nolikumā“ apstiprināšanu 

159 27 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamas telpas statusa 
noteikšanu pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Saules 
ielā 23-19, Cēsīs, Cēsu novadā 

160 28 Par Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija saistošo 
noteikumu Nr.17 „Grozījums Cēsu novada domes 2015.gada 
17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu 

161 29 Par ēdināšanas un telpu nomas maksas  noteikšanu Cēsu 
internātpamatskolā – attīstības centrā 10.  Latvijas zēnu koru 
salidojuma  “Puikas var” dalībniekiem 

 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs         J.Rozenbergs 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre       A.Alksnīte 
Cēsīs, 17.05.2018.,Cēsīs 


