
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2019.GADA 19.DECEMBRĪ 
PROTOKOLS NR. 18 

 
Cēsīs, Cēsu novadā 
 
Sēde sasaukta: 13.12.2019. 
Sēdi atklāj: 19.12.2019. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 19.12.2019. plkst. 12.00 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, 
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Suija-Markova. 
 
Nepiedalās: D.Trapenciere, J.Žagars, E.Geruļskis, I.Laiviņš. 
 
Piedalās: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs, 
L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja; V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes 
vadītājs; A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; I.Krūmiņa, 
sporta koordinatore, I.Krēsliņa, Bāriņtiesas priekšsēdētāja; I.Purmale, personāla vadītāja; J.Markovs, 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”  valdes priekšsēdētājs; I.Goba, Ruckas mākslas fonda valdes locekle un 
L.Bērziņa, Ruckas mākslas fonda pārstāve; A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
direktora amata kandidāte; K.Pots, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs; M.Bērziņš, 
SIA “Cēsu tirgus”  valdes priekšsēdētājs; R.Kalniņa, Bāriņtiesas locekle. 
 
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre  

 
IZSLUDINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA 

1. Par iesnieguma izskatīšanu. (slēgtā domes sēdes daļa) 
2. Par pašvaldības aģentūras  “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktora iecelšanu amatā. 
3. Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  direktoru. 
4. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10,  Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
6. Par nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā 

kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu. 
7. Par nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu 

zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu. 
8. Par Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. ___ „Grozījums 

Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 „Par atbalstu 
daudzbērnu ģimenēm”” apstiprināšanu. 

9.   Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs" un deleģēto pārvaldes 
uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenām. 
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10. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu. 
11. Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumā Nr.43 “Par SIA “Vidzemes 

koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu 
apstiprināšanu””. 

12. Par nolikuma „Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu 
konkursa nolikums” apstiprināšanu. 

13. Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai. 
14. Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām. 
15. Par mērķdotāciju  speciālajām izglītības iestādēm. 
16. Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai  izglītībai. 
17. Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā. 
18. Par debitoru parāda dzēšanu. 
19. Par Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Cēsu 

novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Cēsu novada pašvaldības 
2019.gada budžetu”” apstiprināšanu. 

20. Par grozījumu Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumā Nr.182 “Par aizņēmumu ERAF 
projektam “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”. 

21. Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā 
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ apstiprināšanu. 

22. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu 
novadā, pārdošanu.  

23. Par Cēsu novada centralizētās siltumapgādes attīstības koncepciju 2020. – 2030. gadam. 
24. Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums» (Nr. 462/Lp13). 
25. Par aizņēmumu ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai 

Cēsu novadā II kārta” realizācijai. 
26. Informācija par tirgu. 
27. SIA “Cēsu tirgus”  valdes ziņojums par vidējā termiņa stratēģijas 2019.-2020. gada izpildi 

attiecībā uz tirgus rekonstrukciju un tās turpmāko attīstību.  
 
Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut šādus jautājumus: 
 

1. Atskaite par “Ruckas mākslas fonda” deleģēšanas līguma izpildi”. 
2. Informācija “Ruckas mākslas rezidenču centra darbības pārskats un nākotnes attīstības vīzija”. 
3. Par biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību 

un sporta pasākumu organizēšanai. 
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles 

atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 

 
un izslēgt no darba kārtības 3.jautājumu – “Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais 
dienests”  direktoru” , jo organizēsim janvārī ārkārtas domes sēdi, kur izskatīsim šo lēmuma 
projektu. 
 

 Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par izmaiņām apstiprinātajā darba kārtībā. 
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Balsošanas rezultāts: ar 11 balsīm – par (A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, 
G.Grosbergs, T.Jaunzemis, M.Sestulis, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, I.Suija-Markova), pret – 
nav, atturas – nav, ir apstiprināta 19.12.2019. domes sēdes darba kārtība. 

 
Apstiprinātā darba kārtība. 

 
1. Par iesnieguma izskatīšanu. (slēgtā domes sēdes daļa) 

 
Punkts Lēmuma nosaukums 

2 Par pašvaldības aģentūras  “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktora iecelšanu 
amatā 

3 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10,  Cēsis, Cēsu 

novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
5 Par nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu 

zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 
6 Par nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu 

zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 
7 Par Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 31 

„Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 
20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm”” apstiprināšanu 

8 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs" un deleģēto pārvaldes 
uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenām 

9 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 
10 Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumā Nr.43 “Par SIA “Vidzemes 

koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu 
apstiprināšanu”” 

11 Par nolikuma „Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti 
projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu 

12 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 
13 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām 
14 Par mērķdotāciju  speciālajām izglītības iestādēm 
15 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai  izglītībai 
16 Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 
17 Par debitoru parāda dzēšanu 
18 Par Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.32 „Grozījumi 

Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Cēsu 
novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu 

19 Par grozījumu Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumā Nr.182 “Par aizņēmumu ERAF 
projektam “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” 

20 Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā 
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ 
apstiprināšanu 

21 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, Cēsīs, 
Cēsu novadā, pārdošanu 

22 Par Cēsu novada centralizētās siltumapgādes attīstības koncepciju 2020. – 2030. gadam 
23 Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu «Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likums» (Nr. 462/Lp13) 
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24 Par aizņēmumu ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai Cēsu novadā II kārta” realizācijai 

25 Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju 
26 Atskaite par “Ruckas mākslas fonda” deleģēšanas līguma izpildi” un Informācija 

“Ruckas mākslas rezidenču centra darbības pārskats un nākotnes attīstības vīzija 
27 Par biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, 

sacensību un sporta pasākumu organizēšanai 
28 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsīs, Cēsu nov., 

izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

 
1. 

Par iesnieguma izskatīšanu (slēgtā domes sēdes daļa) 
________________________________________________________________________________ 

 
Sēdes vadītājs ziņo, ka uz domes sēdi nav ieradusies uzaicinātā persona. Līdz ar to šī lēmuma 
projekta izskatīšana ir jāatliek. Jāuzaicina atkārtoti iesnieguma iesniedzējs un jautājums jāskata 
kārtējā domes sēdē 23.01.2020. 
 
Deputāti vienojas atlikt jautājuma izskatīšanu, jo uz domes sēdi nav ieradusies uzaicinātā persona. 

 
Turpinās atklātā domes sēdes daļa. 

 
2. 

Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora iecelšanu amatā 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
Izsakās: A.Magone, J.Rozenbergs, P.Irbins. 
 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 383 “Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora iecelšanu amatā” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: I.Purmale 
Izsniegt caur FIBU  
Personāla vadītājam 
 

3. 
     Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

_____________________________________________________________________________ 
   Ziņo: I.Purmale, Administrācijas biroja personāla vadītāja 

 
Ar 10 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās 
lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 384 “Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: I.Purmale 
Izsniegt caur FIBU  
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Personāla vadītājam 

4. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10,  Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________________ 

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

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 385 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe,  
Saskaņots: ar Administrācijas biroja, Finanšu pārvaldi 

 
5. 

Par nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā 
kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 

__________________________________________________________ 
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu pasaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, 

A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – 
nav, lēmums Nr. 386 “Par nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe. 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu 
zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 

__________________________________________________________ 
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu pasaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 387 “Par nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives 
pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe. 

7. 
Par Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra saistošo noteikumu  

Nr. 31 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 
„Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā ”” apstiprināšanu 

_________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
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          Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 388 “Par Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra saistošo noteikumu  
Nr. 31 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 19.novembra saistošajos noteikumos Nr. 20 
„Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm Cēsu novadā ”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: E.Rancāne, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Ģimeņu atbalsta nodaļas vadītāja, tālrunis 64127898. 
Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei – 1 eks.; 
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – 1 eks.; 
Vaives pagasta pārvaldei – 1 eks.. 

 
8. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs" un deleģēto pārvaldes 
uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenām 

Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs 
 

Izsakās J.Rozenbergs. 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 389 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs" un deleģēto pārvaldes 
uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenām” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” juriste Raimonda Kosmane 
Lēmuma projektu izsniegt 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”; 
Cēsu novada domes Finanšu pārvaldei, iekšējai revidentei; 
Cēsu pilsētas Sporta skolai; 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai; 
Cēsu Valsts ģimnāzijai. 

9. 
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”  

sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu 
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs 

 
Izsakās J.Rozenbergs.  
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 390 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas apstiprināšanu” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: SIA „Cēsu Olimpiskais centrs” juriste Raimonda Kosmane 
Lēmuma projektu izsniegt 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”; 
Cēsu novada domes Finanšu pārvaldei, iekšējai revidentei; 
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10. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumā Nr.43 “Par SIA “Vidzemes 

koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu 
apstiprināšanu”” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 391 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumā Nr.43 “Par SIA “Vidzemes 
koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas noteikumu 
apstiprināšanu”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Lēmumu sagatavoja: L.Klapare 
Lēmumu izsniegt: SIA „Vidzemes koncertzāle” 

 
11. 

Par nolikuma „Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu 
konkursa nolikums” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 392 “Par nolikuma „Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti 
projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 

Lēmumu nosūtīt FIBU:  

- p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktora p.i. Andrai Magonei 
- Cēsu Kultūras centra vadītājai Zanei Neimanei 

 
12. 

Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās L.Kokina. 
 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 393 “Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju L.Kokinu,  
Nosūtīt FIBU: Cēsu pilsētas 1. PII, , Cēsu pilsētas 3. PII, Cēsu pilsētas 4. PII, Cēsu pilsētas 5. PII,   Cēsu 2. pamatskolai, , Līvu PII, Rāmuļu pamatskolai, 
Cēsu Pilsētas vidusskolai,  Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei 
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13. 
Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās L.Kokina. 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 394 “Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju L.Kokinu 
Nosūtīt FIBU: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Pilsētas vidusskolai, Cēsu 1. pamatskolai, 
Cēsu 2. pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai,  Rāmuļu pamatskolai, Cēsu bērnu un jauniešu centram, Cēsu Bērzaines 
pamatskolai-attīstības centram, Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei 
 

14. 
Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Izsakās L.Kokina. 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 395 “Par mērķdotāciju  speciālajām izglītības iestādēm” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju L.Kokinu,  
Nosūtīt FIBU: Cēsu  Bērzaines pamatskolai- attīstības centram, Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei 
 

15. 

Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās L.Kokina. 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 396 “Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju L.Kokinu,  
Nosūtīt FIBU: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Pilsētas vidusskolai, Cēsu 1. pamatskolai, Cēsu 2. 
pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai,  Rāmuļu pamatskolai,  Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei 
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16. 
Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā  

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās: B.Mežale, J.Rozenbergs. 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 397 “Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā” 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.. 
 

17. 
Par debitoru parāda dzēšanu 

_________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, 

A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – 
nav, lēmums Nr. 398 “Par debitoru parāda dzēšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Lēmumu sagatavoja: 
L. Kalniņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” galvenā grāmatvede, t. 64127890. 
Lēmums izsniedzams Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” – 1eks. 

 

18. 
Par Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.32 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu 
novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu 

_____________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
A.Zerne. Budžeta grozījumos iekļaut papildus finansējumu Projektam “Plecs “ 1900euro. 
Deputāti atbalsta izteikto priekšlikumu. 
 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 399 “Par Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.32 „Grozījumi 
Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „ Par Cēsu novada 
pašvaldības 2019.gada budžetu”” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Zerne  
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19. 

Par grozījumu Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumā Nr.182 “Par aizņēmumu ERAF projektam 
“Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 400 “Par grozījumu Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumā Nr.182 “Par aizņēmumu ERAF 
projektam “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Zerne 

20. 

Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā 
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ apstiprināšanu 

__________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, 

A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – 
nav, lēmums Nr. 401 “Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu 
privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi’’ 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Lēmumu izsniegt: 

A.Mihaļovam, A.Egliņam-Eglītim, V.Kalandārovam, A.Zernei, I.Krūmiņai, S.Zvirbulei, J.Rozenbergam, “Vindai”, Cēsu tirgus, Vidzemes koncertzāle, Cēsu 
Klīnika, COC, B.Kuplā, M.Eihvaldei. 

 
21. 

                                                                                                                                              
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu 

novadā, pārdošanu   
 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr.402 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 17, Cēsīs, Cēsu 
novadā, pārdošanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A. Ķerpe, 05.12.2019. 

 
22. 

Par Cēsu novada centralizētās siltumapgādes attīstības koncepciju 2020. – 2030. gadam  
___________________________________________________________________ 

Ziņo V.Kalandārovs: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Izsakās J.Rozenbergs. 
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Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 403 “Par Cēsu novada centralizētās siltumapgādes attīstības koncepciju 2020. – 2030. gadam” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde (ĪAP) 
Lēmumu nosūtīt FIBU, revidentam, Finanšu pārvaldei, Komunikācijas pārvaldei, ĪAP. 

 
 

23. 
Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu «Administratīvo teritoriju un apdzīvoto 

vietu likums» (Nr. 462/Lp13) 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, pašvaldības administrācijas vadītājs 
 

Izsakās J.Rozenbergs. 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 404 “Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu «Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likums» (Nr. 462/Lp13)” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Sigita Zvirbule, Atis Egliņš-Eglītis 
Nosūtāms: LR Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisijai 

 
24. 

Par aizņēmumu ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai 
Cēsu novadā II kārta” realizācijai 

___________________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja  

 
Izsakās J.Rozenbergs. 
 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 405 “Par aizņēmumu ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai Cēsu novadā II kārta” realizācijai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Zerne 

 
25. 

Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus”  valdes priekšsēdētājs 
 

Izsakās: J.Rozenbergs, G.Grosbergs, B.Mežale.  
 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 406 “Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
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Sagatavoja SIA „Cēsu tirgus” valde 

 
26. 

Atskaite par “Ruckas mākslas fonda” deleģēšanas līguma izpildi” un Informācija “Ruckas 
mākslas rezidenču centra darbības pārskats un nākotnes attīstības vīzija” 

__________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Goba, Ruckas mākslas fonda valdes locekle. Atskaite un prezentācija – protokola 
pielikumā. 
Izsakās: A.Magone, L.Bērziņa, T.Jaunzemis, G.Grosbergs, B.Mežale. 
 
Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai. 

 
27. 

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

 __________________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore 

 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 407 “Par biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, 
sacensību un sporta pasākumu organizēšanai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: I.Krūmiņa 
Izsniegt : Finanšu pārvalde, COC 

 
28. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 

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

       Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 408 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles 
atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Sagatavoja: A.Ķerpe 
 
Cēsu novada domes sēdē 19.12.2019. (prot.nr.18) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

383 1 Par pašvaldības aģentūras  “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  direktora 
iecelšanu amatā 

384 2 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
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385 3 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10,  
Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

386 4 Par nekustamā īpašuma „Vecstiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 

387 5 Par nekustamā īpašuma „Vidus Stiķēni”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu novada pašvaldības īpašumu 

388 6 Par Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra saistošo noteikumu Nr. 
31 „Grozījums Cēsu novada domes 2015. gada 19. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 20 „Par atbalstu daudzbērnu ģimenēm”” apstiprināšanu 

389 7 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs" un 
deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu 
cenām 

390 8 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu cenas 
apstiprināšanu 

391 9 Par grozījumiem Cēsu novada domes 07.02.2019. lēmumā Nr.43 “Par SIA 
“Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un 
pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu”” 

392 10 Par nolikuma „Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu 
piesaisti projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu 

393 11 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 
394 12 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām 
395 13 Par mērķdotāciju  speciālajām izglītības iestādēm 
396 14 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai vidējai  izglītībai 
397 15 Par vienreizēju pabalstu krīzes situācijā 
398 16 Par debitoru parāda dzēšanu 
399 17 Par Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.32 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 7.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.3 „Par Cēsu novada pašvaldības 2019.gada budžetu”” 
apstiprināšanu 

400 18 Par grozījumu Cēsu novada domes 23.05.2019. lēmumā Nr.182 “Par 
aizņēmumu ERAF projektam “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija” 

401 19 Par noteikumu ‘’Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla 
daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā 
pārvaldības noteikumi’’ apstiprināšanu 

402 20 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa Nr.5 Vaļņu ielā 
17, Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu 

403 21 Par Cēsu novada centralizētās siltumapgādes attīstības koncepciju 2020. – 
2030. gadam 

404 22 Par Saeimas pirmajā lasījumā pieņemto likumprojektu «Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums» (Nr. 462/Lp13) 

405 23 Par aizņēmumu ERAF projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija 
uzņēmējdarbības attīstībai Cēsu novadā II kārta” realizācijai 

406 24 Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju 
Info 25 Atskaite par “Ruckas mākslas fonda” deleģēšanas līguma izpildi” un 

Informācija “Ruckas mākslas rezidenču centra darbības pārskats un 
nākotnes attīstības vīzija 
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407 26 Par biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai 
treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai 

408 27 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsīs, 
Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

 
 

Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs 
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre  /personiskais paraksts/ A.Alksnīte 
Cēsīs, 19.12.2019. 
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