
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 
2019.GADA 28.NOVEMBRĪ 

PROTOKOLS NR. 17 
 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 
Sēde sasaukta: 22.11.2019. 
Sēdi atklāj: 28.11.2019. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 28.11.2019. plkst. 12.00 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, 
D.Trapenciere, J.Žagars, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs. 
 
Nepiedalās: E.Geruļskis, I.Suija-Markova, I.Laiviņš. 
 
Piedalās: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs un Cēsu 
novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas plāna sagatavošanu un ieviešanu 
vadītājs; L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja; V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes vadītājs; B.Kuplā, pašvaldības revidente; A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs; I.Suipe, 
Būvvaldes vadītāja; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; G.Norbuts, Pašvaldības policijas 
priekšnieks; I.Krūmiņa, sporta koordinatore, E.Atvara, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja. 
 
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre  

 
Izsludinātā darba kārtība  

1. Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības plāna 2019./20.-
2021./22.mācību gadam apstiprināšanu. 
Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

2. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ „Sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu. 

 Ziņo: G.Norbuts, Pašvaldības policijas priekšnieks 
3. Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada 
pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu. 

 Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu 

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

5. Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” bilances. 

6. Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā. 
7. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā. 
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8. Par izglītības psihologa  amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. 
9. Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas kārtību. 
10. Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada 

sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai. 
11. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 

novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

12. Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” 
precizēšanu. 

13. Par deleģējuma līgumu. 
14. Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”. 
15. Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 

novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi”” apstiprināšanu. 

16. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novada esošajos ciemos”” 
apstiprināšanu. 

17. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu. 

18. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 11.05.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Cēsu novada teritorijas 
kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”” apstiprināšanu. 

19. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr. 13 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

20. Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.__ “Par lašveidīgo 
zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu. 

21. Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas un 
komunālo pakalpojumu maksu. 

22. Par noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu speciālistu 
piesaistes programmai” apstiprināšanu. 

 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
23. Informācija par tirgus attīstību. 

Ziņo: I.Suipe, Būvvaldes vadītāja 
 
Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut jautājumu – “Par projekta pieteikuma  
„Talent Economic Zone Pilotproject” iesniegšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
programmā “Urban Innovation Actions”. 
 

 Balsošanas rezultāts par izteikto priekšlikumu: ar 12 balsīm – par (A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars, G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, P.Irbins, 
M.Malcenieks, A.Malkavs), pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta domes sēdes 28.11.2019. darba 
kārtība ar vienu papildus jautājumu. 
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Apstiprinātā darba kārtība. 
Punkts Lēmuma nosaukums 

1 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības plāna 2019./20.-
2021./22.mācību gadam apstiprināšanu 

2 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.22 
„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu 

3 Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr. 23 
„Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 „Par Cēsu novada pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu 

4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, 
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 

5 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” bilances 

6 Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā 
7 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā 
8 Par izglītības psihologa  amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
9 Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas 

kārtību 
10 Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām 

Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta 
pasākumu organizēšanai 

11 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.24 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 17.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

12 Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-
2021.gadam” precizēšanu 

13 Par deleģējuma līgumu 
14 Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā, 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības 
biedrība” 

15 Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.25 
“Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.26 
„Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu 

16 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.26 
“Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par 
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu 
pilsētā un Cēsu novada esošajos ciemos”” apstiprināšanu 

17 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 
“Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 
„Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie 
noteikumi”” apstiprināšanu 

18 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.28 
“Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par 
Cēsu novada teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju 
aizsardzību”” apstiprināšanu 

19 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.29 
“Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr. 13 
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„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 
Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

20 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.30 
“Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu 

21 Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu 
novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu 

22 Par noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu 
atbalstu speciālistu piesaistes programmai” apstiprināšanu 

23 Informācija par tirgus attīstību 
24 Par projekta pieteikuma „Talent Economic Zone Pilotproject” iesniegšanu 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmā “Urban Innovation Actions” 
 

 
1. 

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes   Attīstības plāna 2019./20.-2021./22.mācību 
gadam  apstiprināšanu 

Ziņo: T.Jaunzemis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 
 
Izsakās: J.Rozenbergs. 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 360 “Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes   Attīstības plāna 2019./20.-
2021./22.mācību gadam  apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  
Lēmuma projekti sagatavoja L.Kokina 
Attīstības plānu sagatavoja Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde   
Lēmumu pēc pieņemšanas domē caur FIBU izsniegt  
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei  
Izglītības pārvaldei 

 
2. 

Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.22 
„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu 

 
Ziņo: G.Norbuts, Pašvaldības policijas priekšnieks 

 
Izsakās: J.Rozenbergs, A.Mihaļovs, J.Žagars, A.Melbārdis, B.Mežale. 
 

Ar 10 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, J.Rozenbergs, 
M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – 2 (B.Mežale, A.Melbārdis), 
lēmums Nr. 361 “Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.22 
„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Lēmumu sagatavoja: Cēsu novada Pašvaldības policijas priekšnieks G.Norbuts 
Saskaņots ar: Sociālo un veselības jautājumu komiteju 
Lēmumu izsniegt: Cēsu novada Pašvaldības policijai 
Nosūtīt: VARAM 
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3. 
Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr.23 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu 
novada pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu 

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

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 362 “Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo noteikumu Nr.23 
„Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu 
novada pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu” 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 – 1 eks.; 
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – 1 eks.; 
Vaives pagasta pārvaldei – 1 eks.. 

 
4. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu  

Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 363 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, 
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe, 18.03.2019. 
 
 

5. 
Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no  

pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances  
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 364 “Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” bilances” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists Andris Jēkabsons 
Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora pienākumu veicēja Andra Magone 
Izsniegt: 
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada domes  Finanšu pārvaldei, iekšējai revidentei 
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6. 

Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 365 “Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Lēmuma projektu sagatavoja L.Kokina 
Caur FIBU sistēmu izsniegt  
Finanšu pārvaldei 
Revidentam 
Cēsu 2.pamatskolai 

7. 
Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 366 “Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsūtīt  
Finanšu pārvaldei  
Izglītības pārvaldei  

8. 
Par izglītības psihologa  amata   vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 

_______________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās L.Kokina. 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, 

A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, 
atturas - nav, lēmums Nr. 367 “Par izglītības psihologa  amata   vienību Cēsu Bērnu un jauniešu 
centrā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt  
Cēsu Bērnu un jauniešu centram 
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
 

9. 
Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas kārtību 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās L.Kokina. 
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Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 368 “Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem organizēšanas 
kārtību”  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  

R.Urtāne, saskaņots ar L.Kokinu 

Izsniegt caur FIBU  
Izglītības pārvaldei 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Cēsu Pilsētas vidusskolai 
Cēsu 1.pamatskolai 
Cēsu 2.pamatskolai 
Rāmuļu pamatskolai  
Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai 
 

10. 
Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada 

sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu 
organizēšanai 

 __________________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore 

 
Izsakās: A.Malkavs, D.Trapenciere, J.Žagars, M.Malcenieks, A.Zerne L.Kokina, P.Irbins, 

A.Melbārdis. 
J.Rozenbergs. Kāds ir faktiskais patēriņš biedrībām par sporta bāzu izmantošanu? Vai tas 

saskan ar deleģējuma līgumā prognozēto? Uz nākamo domes sēdi sporta koordinatoram sagatavot 
informāciju par 2019.gadu. 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, 

A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, 
atturas - nav, lēmums Nr. 369 “Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām 
personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta 
pasākumu organizēšanai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: I.Krūmiņa 
Izsniegt : Finanšu pārvalde, COC 
 

11. 
Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.24 

„Grozījumi 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 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 370 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.24 
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„Grozījumi 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) 

 
12. 

Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” 
precizēšanu 

 
Ziņo: A.Mihalovs, Cēsu novada pašvaldības darba grupas par Latvāņu ierobežošanas plāna  

sagatavošanu un ieviešanu vadītājs 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 371 “Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-
2021.gadam” precizēšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Saskaņots ar Attīstības būvniecības pārvaldes juristu V.Tirzmali 
Lēmums nosūtāms Fibu: 
Finanšu pārvaldei ; 
Vaives pagasta pārvaldei 1 eks. 
Sagatavoja Latvāņu ierobežošanas darba grupa 

 
13. 

Par deleģēšanas līgumu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – 
nav, atturas - nav, lēmums Nr. 372 “Par deleģēšanas līgumu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 

 Sagatavoja: J.Kanders, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vecākais  komunālinženieris 
              Saskaņots: ar Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldi 
              Lēmums nosūtāms: FIBU, Finanšu pārvaldei, revidentam, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. 

Pa pastu: Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrībai, Cēsu prospekts – 3, Priekuļi, Priekuļu  novads, LV-4126,1-eks. 
 

14. 
Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,  

nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība” 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 373 “Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā,  
nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība”” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: J.Kanders, Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vecākais  komunālinženieris 
              Saskaņots: ar Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldi 
              Lēmums nosūtāms: FIBU, Finanšu pārvaldei, revidentam, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei. 

Pa pastu: Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrībai, Cēsu prospekts – 3, Priekuļi, Priekuļu  novads, LV-4126,1-eks. 
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15. 
Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.25 
 “Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.26 

 „ Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 374 “Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.25 
“Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča – Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu novada pašvaldības policijai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai. 

 

16. 
Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.26 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novada esošajos ciemos”” 
apstiprināšanu 

______________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr.375 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.26 
“Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. saistošajos noteikumos Nr.27 „Par decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novada esošajos 
ciemos”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča – Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu novada pašvaldības policijai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai 
 

17. 
Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu 

darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 
______________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 376 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.27 
“Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada 
pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča – Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu novada pašvaldības policijai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai  
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18. 
Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 28 “Grozījumi Cēsu 

novada domes 11.05.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 „ Par Cēsu novada teritorijas kopšanu, 
būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”” apstiprināšanu 

________________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 377 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.28 
“Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2019. saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Cēsu novada 
teritorijas kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”” apstiprināšanu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča – Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu novada pašvaldības policijai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai  

 
19. 

Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr. 29 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr. 13 „ Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā”” apstiprināšanu 
________________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 378 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.29 
“Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2017. saistošajos noteikumos Nr. 13 „Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā”” apstiprināšanu” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča – Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu novada pašvaldības policijai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai. 

 

20. 

Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.30 “Par lašveidīgo zivju 
licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu 

________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, pašvaldības administrācijas vadītājs 

  
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 379 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.30 “Par 
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
 
Saskaņots ar juristu V.Tirzmali 
Saskaņots ar Pašvaldības administrācijas vadītāju A.Egliņu-Eglīti 
Lēmumu nosūtīt: 
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biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģ. Nr.50008235771, Spriņģu ielā – 4, Līgatne, Līgatnes novads LV-4110, e-pasts: 
ainars.steins@ligatne.lv 
sagatavoja V.Tirzmalis 

 
21. 

Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, nomas un 
komunālo pakalpojumu maksu  

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 380 “Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
nomas un komunālo pakalpojumu maksu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
22. 

Par noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu 
atbalstu speciālistu piesaistes programmai” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 381 “Par noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir finansiālu 
atbalstu speciālistu piesaistes programmai” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
23. 

Informācija par tirgus attīstību 
Ziņo I.Suipe, Būvvaldes vadītāja, par tirgus funkcijas iespējamo risinājumu. 

 
 Saistībā ar laika gaitā notikušām neparedzamām situācijas izmaiņām, kas prasa ieviest 
izmaiņas arī sākotnējā konceptuālā iecerē, būvvalde secina, ka attiecībā uz izsniegto būvatļauju  Nr. 
BIS-BV-4.1-2017-1408 (24) un esošā saskaņotā minimālā būvprojekta “Tirdzniecības centra un tirgus 
ēkas jaunbūve Dzintara ielā 3 un Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu nov.”  un/vai būvprojekta 
potenciālajām izmaiņām, kurās iecerēta galvenā tirgus apjoma izņemšana, būvvalde konstatē, ka 
lietošanas veids projektā nemainītos. Mainītos objekta nosaukums.  
  Tādā gadījumā būtu jāanulē līdz šim izdotā būvatļauja un jāiesniedz jauns minimālais 
projekts, līdz ar to izsniedzot jaunu būvatļauju. Tā kā šis process prasītu daudz laika un faktiski 
atgrieztu projektu tā sākuma fāzē, tajā skaitā ar sabiedrisko apspriešanu, ilgstošāku degradētās 
teritorijas pastāvēšanu un nepilnīgi uzbūvētās tirgus ēkas ilgstošāku izmantošanu, tad, ņemot vērā 
tradicionāli iedibināto griezto ziedu un floristikas kompozīciju tirdzniecību tirgus daļā pie Uzvaras 
bulvāra, būtu iespējams lūgt pasūtītājam apsvērt iespēju izņemt no projektēšanas programmas 
kopīgo tirgus apjomu, atstājot griezto ziedu un floristikas sadaļu, tādā veidā projekta nosaukums 
nemainās, jo tirgus daļa vēl joprojām ir projekta ietvarā. 
 Būvvalde uzskata, ka būtu iespējams izskatīt alternatīvu tirgus funkcijas risinājumu tā 
pagaidu vietā Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs. 
 Būvvalde iesaka pasūtītājam Tirgus ēkas (Iepriekšējais projekta nosaukums: Cēsu  tirgus 
jaunbūve  (uz noteiktu laiku) , Cēsīs, Uzvaras bulvārī 24) pārbūves risinājumus izstrādāt kontekstā ar 

mailto:ainars.steins@ligatne.lv
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teritorijas funkcionālā zonējuma risinājumiem, kuriem sagatavo atbilstošu pasūtītāja projektēšanas 
uzdevumu atbilstoši vienotai koncepcijai vienā vai vairākos variantos, visu situāciju apskatot 
kompleksi, kad ēkas apjomu pārbūve ir saistīta ar teritorijas funkcionālajiem, estētiskajiem 
risinājumiem un  vienotu dizainu. Turklāt projektēšanu pamatot ar tehniskās apsekošanas 
atzinumu, kas atzīst ka pārbūve ir iespējama un kādi ir  tās iespējamie risinājumi. 
  
Pagaidām Būvvalde uzskata, ka daži no detalizētiem projektēšanas uzdevuma punktiem varētu būt: 

1. Ieejas organizēšana no būves sāna, attiecīgi paredzot risinājumus dažādu sabiedrisku 
pasākumu organizēšanai gan iekštelpā gan ārtelpā, kā arī labiekārtojuma (tai skaitā āra 
tirdzniecības vietu risinājumus), cilvēku un piegādes transporta kustību risinājumus, 
evakuācijas ceļus utml; 

2. Būvkonstrukcijas; 
3. Būves siltumizolācijas risinājumu pilnībā (arī jumtam), lai panāktu atbilstošu 

energoefektivitāti; 
4. Ventilācijas u.c. inženiertīklu risinājumi; 
5. Fasādes apdares risinājumam lūdzam piedāvāt variantus; 
6. Tā kā izvērtējot saskaņoto minimālo būvprojekta sastāvu, būvvalde ir konstatējusi potenciālu 

Melnā punkta rašanās iespēju un to, ka tirdzniecības centra teritorija palielinās, tad būvvalde 
vēlas izmantot izdevību un lūgt attīstītājam atkārtoti izvērtēt transporta kustības risinājumu 
piegādēm no Valmieras ielas un izvērtēt iespēju piegādi organizēt no Dzintara ielas puses. 
 

Izsakās: J.Rozenbergs, T.Jaunzemis, B.Mežale. 
 
Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai un uz nākamo domes sēdi 19.12.2019. Būvvaldei 
sniegt atkārtoti informāciju par tirgus funkciju iespējamo risinājumu. 

 
 

24. 
Par projekta pieteikuma   

„Talent Economic Zone Pilotproject” iesniegšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmā 
“Urban Innovation Actions” 

________________________________________________________________  
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, pašvaldības administrācijas vadītājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, 
lēmums Nr. 382 “Par projekta pieteikuma  „Talent Economic Zone Pilotproject” iesniegšanu 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmā “Urban Innovation Actions”” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Egliņš-Eglītis 
FIBU nosūtīt: Finanšu pārvaldei 
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Cēsu novada domes sēdē 28.11.2019. (prot.nr.17) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

360 1 Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes Attīstības plāna 
2019./20.-2021./22.mācību gadam apstiprināšanu 

361 2 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.22 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 
apstiprināšanu 

362 3 Par Cēsu novada domes 2019. gada 28. novembra saistošo 
noteikumu Nr. 23 „Grozījumi Cēsu novada domes 2015. gada 8. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par Cēsu novada 
pašvaldības pabalstiem ”” apstiprināšanu 

363 4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 
Vaļņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un 
cenas apstiprināšanu 

364 5 Par debitoru parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības 
aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances 

365 6 Par nomas maksu apstiprināšanu Cēsu 2. pamatskolā 
366 7 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā 
367 8 Par izglītības psihologa  amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu 

centrā 
368 9 Par mācīšanās atbalsta pedagogiem un atbalsta speciālistiem 

organizēšanas kārtību 
369 10 Par Cēsu novada pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām 

personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai 
treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai 

370 11 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.24 “Grozījumi Cēsu novada domes 2011.gada 
17.novembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Par atvieglojumu 
piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu 
novadā”” apstiprināšanu 

371 12 Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 
2017.-2021.gadam” precizēšanu 

372 13 Par deleģējuma līgumu 
373 14 Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, Cēsīs, 

Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Cēsu 
dzīvnieku aizsardzības biedrība” 

374 15 Par Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.25 “Grozījumi Cēsu novada domes 17.12.2009. 
saistošajos noteikumos Nr.26 „Atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi”” apstiprināšanu 

375 16 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.26 “Grozījumi Cēsu novada domes 06.12.2018. 
saistošajos noteikumos Nr.27 „Par decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu 
novada esošajos ciemos”” apstiprināšanu 
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376 17 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.27 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. 
saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 

377 18 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.28 “Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2019. 
saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par Cēsu novada teritorijas 
kopšanu, būvju uzturēšanu un inženierbūvju aizsardzību”” 
apstiprināšanu 

378 19 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.29 “Grozījumi Cēsu novada domes 11.05.2017. 
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu 

379 20 Par Cēsu novada domes 2019.gada 28.novembra saistošo 
noteikumu Nr.30 “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu 
Gaujā un Braslā” apstiprināšanu 

380 21 Par nedzīvojamo telpu Nākotnes ielā 6-14, Rīdzenē, Vaives 
pagastā, Cēsu novadā, nomas un komunālo pakalpojumu maksu 

381 22 Par noteikumu “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir 
finansiālu atbalstu speciālistu piesaistes programmai” 
apstiprināšanu 

382 23 Par projekta pieteikuma  „Talent Economic Zone Pilotproject” 
iesniegšanu Eiropas Reģionālā attīstības fonda programmā 
“Urban Innovation Actions” 

info 24 Informācija par tirgus attīstību 
 
 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personīgais paraksts/ J.Rozenbergs 
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre  /personīgais paraksts/ A.Alksnīte 
Cēsīs, 28.11.2019. 
 

 


