CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2019.GADA 7.NOVEMBRĪ
PROTOKOLS NR. 16
Cēsīs, Cēsu novadā
Sēde sasaukta: 01.11.2019.
Sēdi atklāj: 07.11.2019. plkst.10.00
Sēdi slēdz: 07.11.2019. plkst. 13.00
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: A.Melbārdis (piedalās līdz plkst. 12.00), B.Mežale,
J.Rozenbergs, R.Sproģis (piedalās līdz plkst. 11.00), D.Trapenciere, J.Žagars, G.Grosbergs, I.SuijaMarkova, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis.
Nepiedalās: P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs.
Piedalās: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs;
I.Purmale, personāla vadītāja; L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja; V.Kalandārovs, Īpašumu
apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; B.Kuplā, pašvaldības revidente; A.Egliņš-Eglītis,
Administrācijas vadītājs; V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists; E.Taurene, galvenā
teritorijas plānotāja; I.Suipe, Būvvaldes vadītāja; I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore;
A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; D.Sarkane, Erasmus+ projekta vadītāja; S.Zvirbule,
Administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos; I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības
aģentūras “Sociālais dienests” direktore;
Piedalās uzaicinātie: Ledaunieces IU “Konkurents” pārstāve-īpašniece I.Ledauniece; SIA “PLUSS V”
valdes loceklis J.Kalvelis; projekta vadītāja A.Raibā; M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus” valdes
priekšsēdētājs; A.Suškins, SIA “Cēsu tirgus” valdes loceklis.
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre
Izsludinātā darba kārtība
1. Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanas iesniegumu.
2. Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas Attīstības plāna 2019. – 2021. gadam
apstiprināšanu.
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives
pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
5. Par piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķa maiņu.
6. Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu fiziskām personām.

7. Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu juridiskām personām.
8. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “EKOTORF”.
9. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “ELFS A+I “.
10. Par kreditoru saistību dzēšanu S.Gulbes IU “GULBIS”.
11. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “HALOS”.
12. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Juridiskās informācijas dienests.
13. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “Studio Kitchen”.
14. Par zembilances parādu dzēšanu.
15. Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu novada izglītības iestādēs.
16. Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” precizēšanu.
17. Par pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām.
18. Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada
pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu.
19. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-2, Vaives pagasts, Cēsu
novads, pārdošanu.
20. Par nekustamā īpašuma daļas Amatnieku iela 4, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu.
21. Par grozījumu Cēsu novada domes 10.05.2018. lēmumā Nr.148 „Par degvielas patēriņa limitu
noteikšanu transporta līdzekļiem”.
22. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta
kustības organizācijas komisiju’’.
23. Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 165 “Par Administratīvo
komisiju”.
24. Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 “Par Attīstības un
teritorijas plānošanas komisiju”.
25. Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 171 “Par Dzīvojamo
māju privatizācijas komisiju”.
26. Par grozījumu Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra lēmumā Nr. 412 “Par Cēsu novada
medību koordinācijas komisiju”.
27. Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības
komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi”.
28. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 42 “Par konkursa “Būve
20...”komisijas apstiprināšanu”.
29. Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par Vidi
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”.
30. Par grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01. jūlija lēmumā Nr. 45 “Par konkursa
„Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu”.
31. Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 240 “Par konkursa „Par
skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma”
apstiprināšanu”.
32. Par stundas likmes noteikšanu deputātiem.
33. Par grozījumu Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumā Nr. 206 “Par maksas
pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādēs”.
34. Par vadlīniju “Satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu piemērošana Cēsu novadā”
apstiprināšanu.
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35. Informācija par Cēsu pilsētas pansionāta attīstības stratēģiju.
36. Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju.
Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut šādus jautājumus:
1. Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekts budžeta
apstiprināšanu.
2. Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada, Cēsu pilsētā.
3. Par konkursa ‘’Būve 2019’’ rezultātiem.
Balsošanas rezultāts par izteikto priekšlikumu: ar 11 balsīm – par A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars, G.Grosbergs, I.Suija-Markova, E.Geruļskis,
T.Jaunzemis, M.Sestulis, pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta domes sēdes 07.11.2019. darba
kārtība ar papildinājumiem.
Apstiprinātā darba kārtība.
Punkts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19

Lēmuma nosaukums
Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanas iesniegumu
Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas Attīstības plāna 2019. – 2021. gadam
apstiprināšanu
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22,
Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķa maiņu
Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu fiziskām personām
Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu juridiskām personām
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “EKOTORF”
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “ELFS A+I “
Par kreditoru saistību dzēšanu S.Gulbes IU “GULBIS”
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “HALOS”
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Juridiskās informācijas
dienests
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA “Studio Kitchen”
Par zembilances parādu dzēšanu
Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu novada izglītības iestādēs
Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.18
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu
novadā”” precizēšanu
Par pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām
Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošo noteikumu Nr.21
„Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-2, Vaives
pagasts, Cēsu novads, pārdošanu
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Par nekustamā īpašuma daļas Amatnieku iela 4, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu
Par grozījumu Cēsu novada domes 10.05.2018. lēmumā Nr.148 „Par degvielas
patēriņa limitu noteikšanu transporta līdzekļiem”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168
‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’
Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 165 “Par
Administratīvo komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169 “Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 171 “Par
Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra lēmumā Nr. 412
“Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu
novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 42 “Par
konkursa “Būve 20...”komisijas apstiprināšanu”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas
komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01. jūlija lēmumā Nr. 45 “Par
konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 240 “Par
konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
un nolikuma” apstiprināšanu”
Par stundas likmes noteikšanu deputātiem
Par grozījumu Cēsu novada domes 2018.gada 21.jūnija lēmumā Nr. 206 “Par
maksas pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu
pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Par vadlīniju “Satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu piemērošana
Cēsu novadā” apstiprināšanu
Par Cēsu pilsētas pansionāta ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas stratēģiskā plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu
Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekts budžeta
apstiprināšanu
Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada, Cēsu pilsētā
Par konkursa ‘’Būve 2019’’ rezultātiem
1.
Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanas iesniegumu
________________________________________________________________
Ziņo: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists

Izsakās J.Rozenbergs, B.Mežale, I.Suipe, E.Geruļskis, V.Kalandārovs.
Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
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Nr. 322 “Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanas iesniegumu” pieņemts
(lēmums – protokola pielikumā)
Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra
Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo adresātam
atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to
noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu
dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc
tā nodošanas pastā.
Saskaņots ar juristu V.Tirzmali
Saskaņots ar Būvvaldes vadītāju I.Suipi,
Administrācijas vadītāja p.i. A.Egliņu-Eglīti
Lēmumu FIBU nosūtīt:
Būvvaldes vadītājai I.Suipei,
Ledaunieces IU “Konkurents”, reģ. Nr.49502002071, Rīgas ielā 13, Cēsīs, Cēsu nov., LV-4101 ierakstītā vēstulē
Sagatavoja V.Tirzmalis

2.
Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas Attīstības plāna 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: L.Kokina.
Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr.323 “Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas Attīstības plāna 2019. – 2021. gadam
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja
L.Kokina
Attīstības plānu sagatavoja Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola
Lēmumu pēc pieņemšanas domē caur FIBU izsniegt
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai
Izglītības pārvaldei

3.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pagasts,
Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs
Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 324 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives
pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts
(lēmums – protokola pielikumā)
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Sagatavoja: A.Ķerpe

4.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 325 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
Sagatavoja: A.Ķerpe

5.
Par piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķa maiņu
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
nav, lēmums Nr. 326 “Par piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķa maiņu” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)
Sagatavoja: A.Jurševska
Izsniegt: FIBU Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Finanšu pārvaldei

6.

Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu fiziskām personām
___________________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izsakās: A.Zerne, B.Mežale.
Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 327 “Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu fiziskām personām” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)

7.

Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu juridiskām personām
_____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
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Nr. 328 “Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu juridiskām personām” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)
8.

Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA EKOTORF
_________________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 329 “Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA EKOTORF” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
9.

Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA ELFS A+I
_________________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 330 “Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA ELFS A+I “pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
10.

Par kreditoru saistību dzēšanu S.Gulbes IU GULBIS
_______________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 331 “Par kreditoru saistību dzēšanu S.Gulbes IU GULBIS” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
11.
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA HALOS
__________________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 332 “Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA HALOS” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
12.
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Juridiskās informācijas dienests
___________________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
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Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 333 “Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Juridiskās informācijas dienests”
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
13.
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Studio Kitchen
______________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 334 “Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA Studio Kitchen” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)
14.
Par zembilances parādu dzēšanu
___________________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums
Nr. 335 “Par zembilances parādu dzēšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Plkst. 11.00 aiziet deputāts R.Sproģis un nepiedalās turpmākās sēdes gaitā.
15.
Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu novada izglītības iestādēs
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Izsakās: A.Zerne, I.Suija-Markova.
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 336 “Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu novada izglītības iestādēs”
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja S.Kūlīte, A.Kraukle
Izsniegt caur FIBU
Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram
Līvu pirmsskolas izglītības iestādei
Rāmuļu pamatskolai
Revidentam
Finanšu pārvaldei

16.
Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu
novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” precizēšanu
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____________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Izsakās A.Zerne.
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 337 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra saistošo noteikumu Nr.18
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā”” precizēšanu” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)
Sagatavoja: A.Zerne

17.
Par pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 338 “Par pabalsta piešķiršanu politiski represētām personām” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)
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 nodaļai – FIBU
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – FIBU;
Vaives pagasta pārvaldei – FIBU.

18.
Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Cēsu
novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore;
A. Zerne, Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldes vadītāja
Iesniegtais lēmuma projekts
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, atbilstoši Cēsu novada
domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas 2019. gada 24. oktobra atzinumam (protokols Nr.
11) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2019. gada 31. oktobra atzinumam (protokols Nr.15),
Cēsu novada dome, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošos noteikumus Nr.21
“Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu
novada pašvaldības pabalstiem””.
Sagatavoja: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore, tālrunis 64127440; A. Zerne, Cēsu novada pašvaldības
Finanšu pārvaldes vadītāja, tālrunis 64161804.
Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.;
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei – FIBU
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – FIBU;
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Vaives pagasta pārvaldei – FIBU.

Pielikums
Cēsu novada domes
07.11.2019. lēmumam Nr. .....

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019. gada 7. novembrī

Cēsīs

APSTIPRINĀTI
ar Cēsu novada domes
07.11.2019. lēmumu Nr. .......

Nr.21

Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu
novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 4.1.3. punktu šādā redakcijā:
“4.1.3. pabalsts mācību piederumu iegādei.”.
2. Papildināt noteikumus ar 4.6. punktu šādā redakcijā:
“4.6. pārcelšanās pabalsts ārstniecības personai.”.
3. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:
“61.1. Bērniem ar invaliditāti ir tiesības saņemt pabalstu mācību piederumu iegādei 25,00 euro
apmērā.
1.
6 2. Pabalsts mācību piederumu iegādei ir netiešs un tas tiek izsniegts dāvanu kartes veidā.
61.3. Iesniegumi pabalsta saņemšanai tiek pieņemti no jūlija pirmās apmeklētāju pieņemšanas
dienas līdz septembra pēdējai apmeklētāju pieņemšanas dienai.”.
4. Svītrot 20.1 punktā vārdus ”ja ir apmierināts pieprasījums pēc sociālās palīdzības pabalstiem un
Dienesta budžetā tam pietiek finanšu līdzekļu.”.
5. Papildināt noteikumus ar V2 nodaļu šādā redakcijā:
“V.2 Pārcelšanās pabalsts sertificētai ārstniecības personai.”
204. Pārcelšanās pabalstu ārstniecības personai (pabalsts) ir tiesības saņemt ārstniecības personai,
kura ne agrāk kā pirms šo saistošo noteikumu V2 nodaļas spēkā stāšanas dienas ir pārcēlusies
no citas pašvaldības administratīvās teritorijas uz Cēsu novadu un noslēgusi darba līgumu ar
SIA “Cēsu klīnika” uz termiņu ne mazāku par pieciem gadiem, bet neatbilst Ministru kabineta
2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un
ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi” noteiktajiem kritērijiem.
5
20. Pabalsta apmērs ir 8000,00 euro.
20.6 Pabalstu izmaksā 10 dienu laikā no attiecīga lēmuma pieņemšanas dienas.”.
J.Rozenbergs.
Finanšu komitejā diskutējām par saistošo noteikumu 5.punktu “Pārcelšanās pabalsts sertificētai
ārstniecības personai.” No telefona sarunas ar VARAM es nesaņēmu atbalstu par šādu redakciju.
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Izsakās A.Zerne, I.Sietiņsone.
Deputāti, atklāti balsojot, ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas
– nav, nolemj no iesniegtā lēmuma projekta (saistošajiem noteikumiem) izņemt redakciju:
2. Papildināt noteikumus ar 4.6. punktu šādā redakcijā:
“4.6. pārcelšanās pabalsts ārstniecības personai.”.
un
5.Papildināt noteikumus ar V2 nodaļu šādā redakcijā:
“V.2 Pārcelšanās pabalsts sertificētai ārstniecības personai.”
204. Pārcelšanās pabalstu ārstniecības personai (pabalsts) ir tiesības saņemt ārstniecības personai,
kura ne agrāk kā pirms šo saistošo noteikumu V2 nodaļas spēkā stāšanas dienas ir pārcēlusies
no citas pašvaldības administratīvās teritorijas uz Cēsu novadu un noslēgusi darba līgumu ar
SIA “Cēsu klīnika” uz termiņu ne mazāku par pieciem gadiem, bet neatbilst Ministru kabineta
2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 158 “Darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un
ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi” noteiktajiem kritērijiem.
5
20. Pabalsta apmērs ir 8000,00 euro.
20.6 Pabalstu izmaksā 10 dienu laikā no attiecīga lēmuma pieņemšanas dienas.”.
Pieņemtais lēmums Nr. 339 “Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra saistošo noteikumu
Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu
novada pašvaldības pabalstiem”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
19.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-2, Vaives pagasts, Cēsu
novads, pārdošanu
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 340 “Par
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-2, Vaives pagasts, Cēsu novads,
pārdošanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: A. Ķerpe, 28.10.2019.

20.
Par nekustamā īpašuma daļas Amatnieku iela 4, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu
____________________________________________________________________
Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas –
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nav, lēmums Nr. 341 “Par nekustamā īpašuma daļas Amatnieku iela 4, Cēsis, Cēsu nov.,
pirkšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: A. Ķerpe

21.
Par grozījumu Cēsu novada domes 10.05.2018. lēmumā Nr.148
„Par degvielas patēriņa limitu noteikšanu transporta līdzekļiem”
_________________________________________________________________
Ziņo J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 342
“Par grozījumu Cēsu novada domes 10.05.2018. lēmumā Nr.148 „Par degvielas patēriņa limitu
noteikšanu transporta līdzekļiem”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Saskaņots ar: administrācijas vadītāju A.Egliņu-Eglīti
CNP revidenti B.Kuplo
Administrācijas padomnieci juridiskos jautājumos S.Zvirbuli
Finanšu pārvaldes vadītāju A.Zerni
FIBU nosūtīt: administrācijas vadītājam
Vaives pagasta pārvaldei

22.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168
‘’Par Transporta kustības organizācijas komisiju’’
____________________________________________________________________________
Ziņo I.Purmale, personāla vadītāja
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 343
“Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta
kustības organizācijas komisiju’’” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs
Saskaņots: M.Malcenieks, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Lēmumu nosūtīt FIBU: Attīstības un būvniecības pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei,
Komunikācijas un klientu servisa pārvaldei.

23.

Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 165
“Par Administratīvo komisiju”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja

Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 344 “Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 165
“Par Administratīvo komisiju”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

24.
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Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169
“Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju ”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 345 “Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 169
“Par Attīstības un teritorijas plānošanas komisiju”” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

25.
Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 171
“Par Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja

Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 346
“Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 171 “Par Dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

26.
Par grozījumu Cēsu novada domes 2014. gada 30. oktobra lēmumā Nr. 412
“Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja

Ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāts A.Melbārdis
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 347 “Par grozījumu Cēsu novada domes 2014. gada
30. oktobra lēmumā Nr. 412 “Par Cēsu novada medību koordinācijas komisiju”” pieņemts
(lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

27.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449
“Par Cēsu novada pašvaldības komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 348
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“Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014. lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības
komisiju darījumiem ar lauksaimniecības zemi”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

28.
Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 42
“Par konkursa “Būve 20...”komisijas apstiprināšanu”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 349
“Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1. jūlija lēmumā Nr. 42 “Par konkursa “Būve
20...”komisijas apstiprināšanu”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

29.
Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108
“Par Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja

Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 350 “Par
grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14. marta lēmumā Nr.108 “Par Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apzināšanas komisiju”” pieņemts (lēmums –
protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

30.
Par grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01. jūlija lēmumā Nr. 45
“Par konkursa „Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu ”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja

Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 351 “Par
grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01. jūlija lēmumā Nr. 45 “Par konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

31.
Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 240

14

“Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma
” apstiprināšanu”
________________________________________________________________________
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 352 “Par
grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 240 “Par konkursa „Par skaistāko
Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma ” apstiprināšanu”” pieņemts
(lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
I.Purmale

32.

Par stundas likmes noteikšanu deputātiem
Ziņo: I.Purmale, personāla vadītāja
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 353 “Par
stundas likmes noteikšanu deputātiem” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Lēmuma projektu sagatavoja:
I.Purmale, Cēsu novada pašvaldības Personāla vadītāja
Izsniegt caur FIBU
Finanšu pārvaldes vadītājam
Administrācijas biroja personāla vadītājam

33.
Par grozījumu Cēsu novada domes 21.06.2018. lēmumā Nr. 206 “Par maksas pakalpojumiem
virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs”
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale,
J.Rozenbergs, M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 354 “Par grozījumu Cēsu novada domes 21.06.2018. lēmumā Nr. 206 “Par maksas
pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Lēmuma projektu sagatavoja Dz.Kozaka.
Lēmuma projekts ir saskaņots ar CNP Finanšu pārvaldi
Ievietot FIBU
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei,
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei,
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei,

34.
Par vadlīniju “Satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu piemērošana Cēsu novadā”
apstiprināšanu
Ziņo: E.Taurene, Cēsu novada Būvvaldes galvenā teritorijas plānotāja
Izsakās G.Grosbergs, J.Rozenbergs.
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Ar 10 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs,
M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 355 “Par
vadlīniju “Satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu piemērošana Cēsu novadā”
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja
E.Taurene
Lēmumu nosūtīt FIBU: Attīstības un būvniecības pārvaldei, Būvvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei

35.
Par Cēsu pilsētas pansionāta Ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas stratēģiskā plāna
2020.-2022.gadam apstiprināšanu
Ziņo: I.G.Paegle, Cēsu pilsētas pansionāta direktore
Izsakās: D.Trapenciere, I.Suija-Markova, J.Rozenbergs, B.Mežale, A.Melbārdis.
Ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, M.Sestulis,
I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – 1 (B.Mežale, jo stratēģijā trūkst informācijas par
pakalpojumu kvalitātes, darbinieku darba apstākļu un kolektīva mikroklimata uzlabošanu), atturas
– nav, lēmums Nr. 356 “Par Cēsu pilsētas pansionāta Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas stratēģiskā plāna
2020.-2022.gadam apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: I.G.Paegle

Plkst. 12.00 aiziet deputāts A.Melbārdis un nepiedalās turpmākās sēdes gaitā
36.
Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju
______________________________________________________________________
Ziņo: SIA “PLUSS V” valdes loceklis J.Kalvelis. Prezentācija – protokola pielikumā.
Izsakās J.Rozenbergs, I.Suipe, A.Suškins, A.Raibā, M.Bērziņš.
Noklausoties SIA “PLUSS V” sniegto informāciju, deputāti vienojas par sekojošo:
1. Skatīties pēc vajadzības vai nākamajā domes sēdē 28.11.2019. ir nepieciešama SIA “PLUSS
V” klātbūtne vai nav;
2. Kad Būvvalde būs saņēmusi no SIA “PLUSS V” visu nepieciešamo, pieprasīto informāciju;
t.sk. vizualizāciju no Valmieras ielas puses u.c. dokumentāciju, tad Būvvaldei nākamajā
domes sēdē 28.11.2019. sniegt informāciju par paveikto.
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37.
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekts
budžeta apstiprināšanu
______________________________________________________________
Ziņo: D.Sarkane, Erasmus+ projekta vadītāja
Izsakās J.Rozenbergs, L.Kokina.
Ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, B.Mežale, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 357 “Par Draudzīgā
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekts budžeta apstiprināšanu” pieņemts
(lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja:
D.Eglīte
Tālruņa Nr.29423212
E-pasta adrese: dace.eglite@cesis.lv
Lēmumu izsniegt:
DACVĢ
Finanšu pārvalde
Izglītības pārvalde

38.
Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada, Cēsu pilsētā
_____________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētājs

Ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, B.Mežale, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 358 “Par zemes reformas
pabeigšanu Cēsu novada, Cēsu pilsētā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: D.Eihenbauma, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde
Lēmumu nosūtīt FIBU: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Finanšu pārvaldei, Cēsu novada būvvaldei
Izrakstu izsniegt: Valsts zemes dienestam

39.
Par konkursa ‘’Būve 2019’’ rezultātiem
_____________________________________________________________
Ziņo: I.Suipe, Cēsu novada būvvaldes vadītāja,
konkursa komisijas priekšsēdētāja
Izsakās: J.Rozenbergs, D.Trapenciere, J.Žagars, B.Mežale, I.Suija-Markova.
Ar 9 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, J.Rozenbergs, M.Sestulis, B.Mežale, I.SuijaMarkova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 359 “Par konkursa ‘’Būve
2019’’ rezultātiem” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja I.Suipe, D.Bernovska
Izsniegt D.Bernovskai 1 eks.
Informēt Komunikācijas un klientu
servisa pārvaldi
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Cēsu novada domes sēdē 07.11.2019. (prot.nr.16)
pieņemto lēmumu saraksts
Lēmuma Punkts
Lēmuma nosaukums
nr.
322
1
Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā
apstrīdēšanas iesniegumu
323
2
Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas Attīstības
plāna 2019. – 2021. gadam apstiprināšanu
324
3
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Nākotnes iela 10-22, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
325
4
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
326
5
Par piešķirtā finansējuma izlietojuma mērķa maiņu
327
6
Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu fiziskām
personām
328
7
Par debitoru parāda un uzkrājumu dzēšanu
juridiskām personām
329
8
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA
“EKOTORF”
330
9
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA
“ELFS A+I “
331
10
Par kreditoru saistību dzēšanu S.Gulbes IU “GULBIS”
332
11
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA
“HALOS”
333
12
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA
Juridiskās informācijas dienests
334
13
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu SIA
“Studio Kitchen”
335
14
Par zembilances parādu dzēšanu
336
15
Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu
novada izglītības iestādēs
337
16
Par Cēsu novada domes 2019.gada 26.septembra
saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2015.gada 17.septembra saistošajos
noteikumos Nr.11 “Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Cēsu novadā”” precizēšanu
338
17
Par pabalsta piešķiršanu politiski represētām
personām
339
18
Par Cēsu novada domes 2019. gada 7. novembra
saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi Cēsu novada
domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem””
apstiprināšanu

18

340

19

341

20

342

21

343

22

344

23

345

24

346

25

347

26

348

27

349

28

350

29

351

30

352

31

353
354

32
33

355

34

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
„Rāmuļu stacija”-2, Vaives pagasts, Cēsu novads,
pārdošanu
Par nekustamā īpašuma daļas Amatnieku iela 4,
Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu
Par grozījumu Cēsu novada domes 10.05.2018.
lēmumā Nr.148 „Par degvielas patēriņa limitu
noteikšanu transporta līdzekļiem”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada
13. jūlija lēmumā Nr. 168 ‘’Par Transporta kustības
organizācijas komisiju’’
Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13.
jūlija lēmumā Nr. 165 “Par Administratīvo komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13.
jūlija lēmumā Nr. 169 “Par Attīstības un teritorijas
plānošanas komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2017. gada 13.
jūlija lēmumā Nr. 171 “Par Dzīvojamo māju
privatizācijas komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2014. gada 30.
oktobra lēmumā Nr. 412 “Par Cēsu novada medību
koordinācijas komisiju”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.11.2014.
lēmumā 449 “Par Cēsu novada pašvaldības komisiju
darījumiem ar lauksaimniecības zemi”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2009. gada 1.
jūlija lēmumā Nr. 42 “Par konkursa “Būve
20...”komisijas apstiprināšanu”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2013. gada 14.
marta lēmumā Nr.108 “Par Vidi degradējošu,
sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisiju”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2009.gada 01.
jūlija lēmumā Nr. 45 “Par konkursa „Sakārtotākā
fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas apstiprināšanu”
Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25.
jūlija lēmumā Nr. 240 “Par konkursa „Par skaistāko
Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas
un nolikuma” apstiprināšanu”
Par stundas likmes noteikšanu deputātiem
Par grozījumu Cēsu novada domes 2018.gada
21.jūnija lēmumā
Nr. 206 “Par maksas
pakalpojumiem virtuves bloku telpām un virtuves
iekārtām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības
iestādēs”
Par vadlīniju “Satiksmes drošības un mierināšanas
risinājumu
piemērošana
Cēsu
novadā”
apstiprināšanu
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356

35

info

36

357

37

358

38

359

39

Par Cēsu pilsētas pansionāta ilgstošās sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas stratēģiskā plāna
2020.-2022.gadam apstiprināšanu
Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības
koncepciju
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas
ERASMUS+ projekts budžeta apstiprināšanu
Par zemes reformas pabeigšanu Cēsu novada, Cēsu
pilsētā
Par konkursa ‘’Būve 2019’’ rezultātiem

Veikts domes sēdes audio ieraksts.
Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personiskais paraksts/
Protokolēja
Administrācijas biroja sekretāre
Cēsīs, 07.11.2019.

/personiskais paraksts/

J.Rozenbergs

A.Alksnīte
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