
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2019.GADA 20.MARTĀ 
PROTOKOLS NR. 4 

 
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov. 
 
Sēde sasaukta: 15.03.2019. 
Sēdi atklāj: 20.03.2019. plkst.09.00 
Sēdi slēdz: 20.03.2019. plkst. 11.00 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere. 
 
Nepiedalās Cēsu novada domes deputāti: E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, J.Žagars. 
 
Piedalās: I.Goba, administrācijas vadītāja; A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes 
vadītājs; R.Siliņa, sporta koordinatore; L.Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja; B.Kuplā, revidente; 
V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; 
I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  direktore; A.Mihaļovs, 
Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs; A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras 
un tūrisma centrs” direktora p.i. 
 
Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs. 
Protokolē: Administrācijas biroja sekretāre A.Alksnīte. 

 
Izsludinātā darba kārtība 

1. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  paveiktais 2018.gadā. 
2. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 10, Cēsīs, Cēsu 

novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu 

novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu 

nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
6. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., 

Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
7. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu 

novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 
8. Par Cēsu pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu. 
9. Par grozījumu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumā Nr.82 “Par izglītības iestāžu vadītāju 

vērtēšanu”. 
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10. Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu. 
11. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par 

pašvaldības kapitāla izmantošanu 2018.gadā. 
12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Vidzemes koncertzāle" Latvijas valsts simtgades 

pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā. 
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds” Latvijas valsts 

simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā. 
14. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Ruckas mākslas fonds”. 
15. Par Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Dari Cēsīm” nolikuma 

apstiprināšanu. 
16. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- „Birznieki”, Vaives pagastā, Cēsu 

novadā, pārdošanu. 
17. Par Cēsu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā. 
18. Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, 

nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”. 
19. Par Cēsu novada domes 2019.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 

novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu. 

20. Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās. 
21. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitālā. 
22. Par  medmāsas amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. 
23. Par  veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības iestādēs. 
24. Par aukles amata vienībām Līvu sākumskolā. 
25. Par  tehniskā strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām  Cēsu pilsētas Sporta 

skolā. 
26. Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“CĒSU KLĪNIKA” peļņas daļu. 
27. Par finansējuma piešķiršanu projektam "Palasta ielas 11, Cēsīs ēkas AMI". 
28. Par komandējumu. 

 
Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut šādus jautājumus: 

1. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris”. 
2. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 

pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības 
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’. 

3. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta 
“Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu- nekustamo īpašumu 
Robežu iela 4 un Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu. 

 
Balsošanas rezultāts par sēdes vadītāja izteiktajiem priekšlikumiem: ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, 
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, 
D.Trapenciere),pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta 20.03.2019. domes sēdes darba kārtība. 
 

Apstiprinātā darba kārtība 
1. Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  paveiktais 2018.gadā. 
2. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
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3. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 10, Cēsīs, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 

4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 

5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu 
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

6. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., 
Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

7. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 

8. Par Cēsu pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu. 
9. Par grozījumu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumā Nr.82 “Par izglītības iestāžu vadītāju 

vērtēšanu”. 
10. Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu. 
11. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par 

pašvaldības kapitāla izmantošanu 2018.gadā. 
12. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Vidzemes koncertzāle" Latvijas valsts simtgades 

pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā. 
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds” Latvijas valsts 

simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā. 
14. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Ruckas mākslas fonds”. 
15. Par Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Dari Cēsīm” nolikuma 

apstiprināšanu. 
16. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- „Birznieki”, Vaives pagastā, Cēsu 

novadā, pārdošanu. 
17. Par Cēsu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā. 
18. Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, 

nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”. 
19. Par Cēsu novada domes 2019.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 

novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”” apstiprināšanu. 

20. Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās. 
21. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitālā. 
22. Par  medmāsas amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā. 
23. Par  veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības iestādēs. 
24. Par aukles amata vienībām Līvu sākumskolā. 
25. Par  tehniskā strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām  Cēsu pilsētas Sporta 

skolā. 
26. Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“CĒSU KLĪNIKA” peļņas daļu. 
27. Par finansējuma piešķiršanu projektam "Palasta ielas 11, Cēsīs ēkas AMI". 
28. Par komandējumu. 
29. Par iestāšanos biedrībā “Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris”. 
30. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 

pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības 
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’. 
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31. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta 
“Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu- nekustamo īpašumu 
Robežu iela 4 un Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu. 

 
1. 

Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  paveiktais 2018.gadā 
_________________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  direktore. 
Prezentācija – protokola pielikumā.  
 
Izsakās: J.Rozenbergs, D.Trapenciere. 
 
Deputāti informāciju pieņem zināšanai. 

 
2. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 88 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe,  

3. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 10, Cēsīs, Cēsu 

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

 
Izsakās: J.Rozenbergs, M.Malcenieks, D.Trapenciere, V.Kalandārovs. 

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 89 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe, 18.03.2019. 
Nosūtīt: xx 

 

4. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu 

novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 
________________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs 
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Izsakās: J.Rozenbergs, V.Kalandārovs. 
 

Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 90 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu”  pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe, 18.03.2019. 
Nosūtīt: xx 

 
5. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu 
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

 
Iesniegtais lēmuma projekts. 
 

Uz Vaives pagasta pašvaldības vārda Cēsu rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000208401, lēmuma datums 21.03.2006., reģistrēts 
nekustamais īpašums Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 420190 005 
0079, kas sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0079), kopplatība 
1.17ha, uz zemes gabala atrodas ēka, (kadastra apzīmējums 4290 005 0079 001).  

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 
13.punktu, Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā 
iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja. 
          Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība (0101) – 1.17ha. 
         Atbilstoši Cēsu novada 24.11.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.21 “Par Cēsu novada 
teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumu apstiprināšanu”, nekustamais īpašums Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu novads, 
atrodas rūpnieciskās  apbūves teritorijā (R).  

Ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 6.punktu, Pašvaldībā 
saņemts auditorfirmas „Invest–Cēsis”, Reģ. Nr.44103018948 vērtējums, saskaņā ar kuru nekustamā 
īpašuma Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2019.gada 
06. marta ir EUR 5 800 (pieci tūkstoši astoņi simti euro, 00 centi). Cēsu novada pašvaldības mantas 
atsavināšanas un izsoles komisijas 18.03.2019. priekšlikums (prot.Nr.6), ierosināt Cēsu novada 
domei apstiprināt Nekustamā īpašuma sākumcenu EUR 5 800 (pieci tūkstoši astoņi simti euro, 00 
centi).  

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 
1.panta 6.punktu, 3.panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo 
un piekto daļu, 10.pantu, likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 17.punktu un 77.panta ceturto daļu, kā arī Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 
26.02.2019. priekšlikumu (prot. Nr.9), Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 
18.03.2019. priekšlikumu (prot. Nr.6) un ņemot vērā, ka nav saņemti pieprasījumi no citām Cēsu 
novada pašvaldības iestādēm par nekustamā īpašuma nepieciešamību to funkciju nodrošināšanai, 
Cēsu novada dome, nolemj: 
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1. Nodot atsavināšanai Cēsu novada pašvaldības nekustamo īpašumu – Ezera iela 6, Rīdzene, 
Vaives pagasts, Cēsu novads, kadastra numurs 4290 005 0079, kas sastāv no zemes gabala 
(zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0079), kopplatība 1.17 ha, un ēkas, (kadastra 
apzīmējums 4290 005 0079 001), turpmāk – Nekustamais īpašums. 

2.  Apstiprināt Nekustamā īpašuma nosacīto (sākotnējo) cenu EUR 5 800 (pieci tūkstoši astoņi 
simti euro, 00 centi).  

3. Apstiprināt izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. 
4. Lēmuma izpildi organizēt Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe 

Pielikums 
Cēsu novada domes 

20.03.2019. lēmumam Nr. ___ 
(prot. Nr. __., __.p.) 

 
Apstiprināti 

ar Cēsu novada domes 
 20.03.2019. lēmumu Nr. ___ 

(prot. Nr.__., __.p.) 

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EZERA IELA 6, RĪDZENE, VAIVES PAGASTS, 
CĒSU NOVADS, KADASTRA NUMURS 4290 005 0079, IZSOLES NOTEIKUMI 

 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1.Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., , Cēsu nov., 
kadastra numurs 4290 005 0079, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, 
turpmāk tekstā - Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole 
atbilstoši Publiskās personas mantas atsavināšanas likumam.  

1.2.Nekustamā īpašuma atsavināšanas veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
1.3. Izsoli organizē Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – Komisija.  
1.4. Nekustamā īpašuma izsole notiek Cēsu novada pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, 2019.gada 2. 

maijā plkst. 14.00. 
1.5.Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) cena tiek noteikta EUR 5 800 (pieci tūkstoši astoņi simti 

euro, 00 centi).  
1.6.Izsoles solis – EUR 100.00 (viens simts euro,00 centi).  
1.7. Nodrošinājuma nauda EUR 580.00 (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi) iemaksājama Cēsu 

novada pašvaldības kontā: Cēsu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000031048, Raunas iela 4, Cēsis, 
Cēsu novads, LV- 4101, Banka: AS SEB banka, Bankas kods: UNLALV2X, Konts: 
LV67UNLA0004000142344. 

1.8.Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada dome. 
 

2. ĪPAŠUMA OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
2.1.Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaives pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 

100000208401, reģistrēts nekustamais īpašums Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., 
kadastra numurs 420190 005 0079  lēmuma datums 21.03.2006., īpašnieks Vaives pagasta 
pašvaldība,  nodokļu maksātāja kods 90000057988. 

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma, pārejas noteikumu 
13.punktu, Cēsu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 90000031048 ir attiecīgajā novadā 
iekļauto vietējo pašvaldību institūciju, finanšu, mantas tiesību un saistību pārņēmēja. 

2.2. Nekustamais īpašumus – Ezera iela 6, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., kadastra numurs 420190 
005 0079, sastāv no zemes gabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 4290 005 0079), 



7 
 

kopplatība 1.17 ha, uz zemes gabala atrodas ēka, (kadastra apzīmējums 4290 005 0079 001), 
turpmāk – Nekustamais īpašums. 

2.3.    Nekustamais īpašums atrodas apdzīvotā vietā Rīdzene, apkārtnē 80-to gadu apbūve- 
daudzdzīvokļu ēkas un ražošanas ēkas. Piebraukšana iespējama gan no Ezera ielas, gan Inerces 
ražotnes puses. Atrašanās vieta vērtējama kā laba. Ar apbūvi saistītajam zemes gabalam, ar 
kopējo platību 1,17 ha, neregulāra daudzstūra forma.  Teritorija zem pagalmiem 0,42 ha 
norobežota, 0,32 ha lauksaimniecībā izmantojama zeme, 0,14 ha zem ūdeņiem. Zemes gabals ar 
līdzenu reljefu.  
     Ēka ar kadastra apzīmējumu 4290 005 0079 001, 1980. gadā būvēta ķieģeļu mūra/dz/betona 
ražošanas ēka ar palīgtelpām, kas netiek izmantota. Ēkai ķieģeļu mūra sienas, dz/betona pārse-
gums un līmētais/azbestcementa lokšņu jumta segums, vārti – koka, grīda – betona. Ēkas galveno 
konstrukciju un iekštelpu tehniskais stāvoklis apmierinošs/slikts. Ēkā ir elektroapgāde, 
kanalizācija, pieslēgums elektrotīkliem. Ēkas tehniskie parametri: būvtilpums 2337 m3, apbūves 
laukums 445,7 m2, kopējais grīdu laukums 451,0 m2. 

   2.4. Īpašuma objektu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas pārvaldes īpašumu apsaimniekošanas speciālistu Jāni Sniedzānu, mob.t. 
20202201. 

3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI 
 

3.1. Izsolē var piedalīties fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura, saskaņā ar 
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, var iegūt īpašumā Nekustamo 
īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. 

3.2. Lai persona varētu piedalīties izsolē tai līdz 2019.gada 30. aprīlim plkst. 12:00 Cēsu novada 
pašvaldībā Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu nov., 1. stāvā 104. kabinetā (tālr. 64122161, Komisijas 
sekretārs ) jāreģistrējas un jāiesniedz vai jāuzrāda šādi dokumenti:   
   3.2.1.  Juridiskai personai: 

3.2.1.1. apliecināta spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes 
institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu; 

3.2.1.2. rakstveida apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nav pasludināts 
maksātnespējas process, nav apturēta vai pārtraukta tās saimnieciskā darbība, 
nav uzsākta tiesvedība par tās maksātnespējas procesu, bankrotu vai darbības 
izbeigšanu; 

3.2.1.3. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles 
procesā; 

    3.2.1.4.  ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona, kā arī kapitālsabiedrība tās apkalpojošās 
Latvijas vai ārvalstu bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību apbūves un 
nekustamā īpašuma attīstības nosacījumu izpildei; 

3.2.1.5. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi; 
3.2.1.6. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu;  

      3.2.1.7. atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 16.panta      trešajā 
daļā noteiktajam pašvaldība pārliecinās vai Latvijā reģistrētā juridiskā persona, 
kā arī kapitālsabiedrība ir samaksājusi likumā paredzētos nodokļus, nodevas un 
valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus.   

             3.2.2 . Fiziskai personai: 
        3.2.2.1. uzrāda personas apliecinošu dokumentu - pasi;  
                   3.2.2.2. rakstveida apliecinājums, ka attiecībā uz to nav ierosināts vai pasludināts 

maksātnespējas process; 
 3.2.2.3. informācija par nodrošinājuma naudas samaksu.    
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Dokumenti un to kopijas noformējami atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu juridisko 
spēku, to izstrādāšanu un noformēšanu, kā arī valsts valodas prasībām. Ārvalstīs izsniegti dokumenti 
tiek pieņemti, ja tie noformēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteiktajā kartībā 
tulkoti latviešu valodā. 

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2. apakšpunktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles 
dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, 
uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2. apakšpunkta apakšpunktos iesniegtajiem 
dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību. 

3.4.  Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja: 
3.4.1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 4.2.apakšpunkta apakšpunktos 

noteiktos dokumentus; 
3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš; 
3.4.3. uz izsoles dienu ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai 

pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā maksātnespēju, bankrotu, 
vai darbības izbeigšanu. 

3.4.4. atbilstoši šo noteikumu 3.2.1.7. apakšpunktā noteiktajam tiek konstatēts, ka Latvijā 
reģistrētā juridiskā persona, kā arī kapitālsabiedrība nav samaksājusi likumā 
paredzētos nodokļus, nodevas valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus.   

 
4. IZSOLES PROCESS 

 
4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles 

dalībnieka reģistrācijas apliecības. 
4.2.   Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.   
4.3.   Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens 

dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie 
dalībnieki, sāk izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam. 

4.4.  Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un 
       viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta. 
4.5.  Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem 

dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu 
un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis Nekustamā īpašuma sākumcenu par vismaz 
vienu soli. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto 
cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.  

4.6.  Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas 
apliecību. 

4.7.   Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un 
izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka 
reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram. 

4.8.   Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir 
iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju. 

4.9.   Ja kāda persona izsolē vēlas izmantot pirmpirkuma tiesības, to Komisija (ja tai ir zināms) vai 
kāds no dalībniekiem paziņo līdz ar pārējiem izsoles noteikumiem. 

4.10. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un 
izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi. 

4.11. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par 
izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu. 
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4.12. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to 
pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, 
pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.  

4.13. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto 
(sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek 
paaugstināta ar katru nākamo solījumu. 

4.14. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo 
īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo 
īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma 
nauda netiek atmaksāta. 

4.15. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process. 
4.16. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim. 
4.17. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: „Kas 

sola vairāk?”. 
4.18. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas 

priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no 
dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo 
augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena 
Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka 
reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.  

4.19. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam 
saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles 
soli. 

4.20. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš 
piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis 
solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo 
dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to 
solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju. 

4.21. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles 
dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu. 

4.22. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles 
sagatavošanas Komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina 
tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.  

4.23. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas 
apliecību un neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. 
Pēc Komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta 
reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, 
tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens 
dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu. 

4.24. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, 
saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā 
īpašuma cena un samaksas kārtība.   

4.25.  Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 
5 darba dienu laikā no izsoles dienas.  

 
5.  SAMAKSAS KĀRTĪBA 

5.1. Nosolītājam samaksātais nodrošinājums EUR 580.00 (pieci simti astoņdesmit euro, 00 centi)  tiek 
ieskaitīts pirkuma maksā. 
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5.2. Pirkuma maksa jāveic: samaksājot visu pirkuma maksu par nosolīto Nekustamo īpašumu divu 
nedēļu laikā no izsoles dienas, t.i., līdz 2019.gada 16. maijam ieskaitot. 

5.3. Ja līdz 2019.gada 16. maijam ieskaitot nosolītājs nav izpildījis šo Noteikumu 5.2. apakšpunktā 
minētās prasības, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē 
tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš 
nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo 
īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). 
Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot 
Komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais 
pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis Komisijas 
piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt Komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā 
un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājam 
nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā. 

5.4. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai 
neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, 
izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu novada dome lemj par atkārtotu izsoli. 

 
6. NENOTIKUSI IZSOLE 

6.1.Izsole atzīstama par nenotikušu, ja: 
 6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens  

neierodas; 
 6.1.2. sākumcena nav pārsolīta; 

        6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies; 
        6.1.4. nolikuma 5.4. punktā noteiktajā gadījumā.  

 
7. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 

7.1. Pēc šo Noteikumu 5.2. apakšpunktā noteiktajā termiņā un apmērā veiktās pirkuma samaksas 
un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu novada 
dome. 

7.2. Pirkuma līgumu paraksta 30 (trīsdesmit dienu) laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. 
Pircējs sedz visus izdevumus, kas saistīti ar tā īpašuma tiesību uz Nekustamo īpašumu 
nostiprināšanu zemesgrāmatā, tai skaitā apgrūtinājumu reģistrēšanu. 

 
8. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA 

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu novada domei par Komisijas veiktajām 
darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā Komisijas lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas. 

8.2. Ja komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi. 
 

Izsakās: A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, M.Malcenieks. 
 
Deputāti diskutē par siltumapgādes jautājumiem Vaives pagasta Rīdzenē; apkures sistēmas 
uzlabošanu un vienojas jautājumu atlikt līdz  nākamajai domes sēdei 11.04.2019.; jautājumu skatīt 
kontekstā ar apkures sistēmas uzlabošanu Rīdzenē. 
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6. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives 

pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
_________________________________________________________________________ 

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

Izsakās: I.Goba, V.Kalandārovs. 
 

Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 91 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, Rīdzene, Vaives pag., Cēsu 
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe  

7. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Gaujas ielā 69, Cēsīs, 

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

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 92 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Gaujas ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe, 18.03.2019. 
Nosūtīt: xx 

 
8. 

Par Cēsu pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu 
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 93 “Par Cēsu pilsētas 
ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja Vladimirs Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs  
Lēmumu nosūtīt FIBU: Finanšu pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 
 
 

9. 
Par grozījumu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumā Nr.82 “Par izglītības iestāžu vadītāju 

vērtēšanu” 
___________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Iesniegtais lēmuma projekts 
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
2.panta pirmās daļas 14.punktu un 16.panta pirmo daļu,  Ministru kabineta noteikumu  Nr. 445 
“Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās 
institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās 
izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” 41.punktu,  
Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”  26. pantu un, ņemot 
vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  komitejas 07.03.2019. atzinumu (prot. Nr.4), 
Cēsu novada dome nolemj: 

 
1. Izdarīt grozījumu Cēsu novada domes 29.03.2018. lēmumā Nr.82 “Par izglītības iestāžu 

vadītāju vērtēšanu“, izsakot lēmuma 1. pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šim 
lēmumam pievienoto pielikumu. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.   

Sagatavoja  
L.Kokina, R.Urtāne 
Saskaņots ar izglītības iestāžu vadītājiem  
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei 
Cēsu Valsts ģimnāzijai 
Cēsu Pilsētas vidusskolai 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 
Cēsu 1.pamatskolai 
Cēsu 2.pamatskolai 
Līvu sākumskolai 
Rāmuļu pamatskolai 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai 
Cēsu internātpamatskolai – attīstības centram 
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu Bērnu un jauniešu centram 
Cēsu pilsētas Sporta skolai 
Cēsu pilsētas Mākslas skolai 
 

Pielikums 
Cēsu novada domes sēdes 

20.03.2019. lēmumam Nr………… 
Izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma un darba izpildes novērtēšanas kritēriji 

Kritērijs Punktu skaits 
1. Izglītības iestādes  administratīvā  vadība 

Nodrošināta Izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu 
izstrāde, to atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem un regulāri tiek aktualizēts. 
Normatīvie dokumenti, kas saistoši trešajām personām,  ievietoti mājas lapā.  

10 punkti 

Nodrošināta Izglītības iestādes darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu 
izstrāde, to atbilstība ārējiem normatīvajiem aktiem, bet netiek savlaicīgi aktualizēti. 
Normatīvie dokumenti, kas saistoši trešajām personām, savlaicīgi netiek ievietoti 
mājas lapā. 

5 punkti 

2. Izglītības iestādes darbība projektos 
Izglītības iestāde sekmīgi īsteno pašu izstrādātu projektu, kas atbilst izglītības iestādes 
mērķiem un projekta norise un tās rezultāti devuši pienesumu. 5 punkti 

Izglītības iestādē sekmīgi īsteno vietēja mēroga projektu, kas atbilst izglītības iestādes 
mērķiem un projekta norise un tās rezultāti devuši pienesumu. 5 punkti 

Izglītības iestāde ir uzaicināta piedalīties projektā, kas atbilst izglītības iestādes 
mērķiem un projekta norise un tās rezultāti devuši pienesumu. 5 punkti 

3. Izglītības iestādes finanšu pārvaldība 5 punkti 
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4. Dalīšanās pieredzē 
Izglītības iestādes vadītājs/ izglītības iestādes vadības grupa  dalījies pieredzē par 
izglītības iestādē aprobētajiem skolvadības procesiem 10 punkti 

5. Inovācijas izglītības iestādē 
Izglītības iestādē mācību procesā ieviestas inovācijas, kas veicina mācību 
stundas/nodarbības kvalitātes paaugstināšanu. Ar inovāciju tiek saprasts 
jaunievedums konkrētajā izglītības iestādē, ņemot vērā nozares tendences un  
salīdzinot ar iepriekšējiem mācību gadiem. 
 

10 punkti 

6. Kvalitatīvie rādītāji (izvēles kritēriji 6.1 vai 6.2.) sākumskolām, pamatskolām, vidusskolām un 
ģimnāzijām 
6.1. Valsts pārbaudes darbu rezultāti, beidzot 12.klasi 

Valsts ģimnāzijas – Centralizēto eksāmenu vērtējums iepriekšējā mācību gadā  
A. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir par 4,5 % un vairāk %  augstāks par 

vidējo vērtējumu valstī valsts ģimnāziju grupā  (15 punkti) 
B. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir līdz  4,5 % augstāks par vidējo 

vērtējumu valstī valsts ģimnāziju grupā (10 punkti) 
C. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir vienāds vidējo vērtējumu valstī valsts 

ģimnāziju grupā  (0 punkti) 

15 punkti 

Vidusskolas  – Centralizēto eksāmenu vērtējums iepriekšējā mācību gadā  
A. Vidējais vērtējums izglītības iestādē ir par 4,5 % un vairāk % augstāks par vidējo 

vērtējumu valstī vidusskolu grupā  (15 punkti) 
B. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir līdz  4, 5 % augstāks par vidējo vērtējumu 

valstī vidusskolu grupā  (10 punkti) 
C. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir vienāds vai zemāks ar vidējo vērtējumu 

valstī vidusskolu grupā (0 punkti) 

15 punkti 

Profesionālās izglītības iestādes   – Centralizēto eksāmenu vērtējums iepriekšējā 
mācību gadā.  

A. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir par 4,5 % un vairāk % augstāks par vidējo 
vērtējumu valstī profesionālās izglītības iestāžu grupā   

     (15 punkti) 
B. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir līdz 4,5 % augstāks par vidējo vērtējumu 

valstī profesionālās izglītības iestāžu grupā  (10 punkti) 
C. Vidējais vērtējums izglītības iestādē  ir vienāds vai zemāks par vidējo vērtējumu 

valstī profesionālās izglītības iestāžu grupā  (0 punkti) 

15 punkti 

6.2. Skolēnu izaugsme 
Izglītības iestāde ir uzsākusi skolēnu izaugsmes  vērtēšanas kritēriju izstrādi. 5 punkti 
Izglītības iestāde ir uzsākusi skolēnu izaugsmes vērtēšanu pilotklasei/-ēm. 10 punkti 
Izglītības iestāde izvērtējusi un  pilnveidojusi skolēnu izaugsmes  vērtēšanas kritērijus. 15 punkti 

7. Kvalitatīvie kritēriji ( Interešu  izglītības iestādei, Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sporta, 
Profesionālās ievirzes izglītības iestāde mākslā, pirmsskolas izglītības iestādei) 
7.1. Interešu izglītības iestāde  

A. Izglītības iestāde piedāvā daudzveidīgas izglītības programmas dažāda vecuma 
mērķauditorijām atbilstoši pieprasījumam un iekļaujoties pieejamajā budžetā 
piedāvājums tiek aktualizēts. Izglītības procesā tiek vērtēta izglītojamo 
individuālā izaugsme un atspoguļota attīstības dinamika. Tiek veikts 
programmas efektivitātes izvērtējums. Izglītības iestādes izglītojamajiem ir 
sasniegumi valsts un starptautiskā mēroga konkursos (skatēs, sacensībās u.c.). 
(15 punkti) 

B. Izpildās viens no A punktā izvirzītajiem kritērijiem (10 punkti) 

15 punkti 
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7.2. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde sportā 
A. Izglītības iestādes izglītojamie iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju 

apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā, visos izglītības iestādē 
īstenojamos sporta veidos attiecīgajā gadā un vismaz 50% no viņiem 
piedalījušies valsts un starptautiskā mēroga sacensībās izlases sastāvā pēdējā 
gadā(15 punkti) 

B. Izpildās viens no A punktā izvirzītajiem kritērijiem (10punkti) 

15 punkti 

7.3. Profesionālās ievirzes izglītības iestāde mākslā 
A. Izglītības iestāde organizē izglītojamo audzēkņu darbu izstādi izglītības iestādē, 

izglītojamo  personālizstādes, izglītojamie ar labiem rezultātiem piedalās  
novada, valsts un starptautiskajos  konkursos un izstādēs (15 punkti) 

B. Izpildās viens no A punktā izvirzītajiem kritērijiem (10 punkti) 

15 punkti 

7.4. Pirmsskolas izglītības iestāde 
Pirmsskolas izglītības iestādēs pārkārtots pedagoģiskais process un vide atbilstoši 
izvirzītajiem mācību gada mērķiem, uzdevumiem un kompetencēs balstītam 
izglītības saturam. 

A. Visas iestādes grupās pārkārtots  pedagoģiskais process  un vide, ir novitātes 
un pedagogi savstarpēji sadarbojas. (15 punkti)  

B. Vairāk kā pusē iestādes grupu pārkārtots  pedagoģiskais process  un vide un 
pedagogi savstarpēji sadarbojas. (10 punkti) 

C. Ir grupas, kurās  pārkārtots  pedagoģiskais process  un vide,  bet nenotiek 
pedagogu savstarpējās sadarbība un pedagogi savstarpēji sadarbojas. (5 
punkti) 

15 punkti 

8. Iepriekšējā mācību gada uzdevumu izpilde 
Iepriekšējam   gadam izvirzītais  uzdevums izpildīts pilnībā, to atspoguļo prezentācija  10 punkti 
Iepriekšējam   gadam izvirzītā  uzdevuma izpilde uzsākta , bet  izpildīts daļēji  5 punkti 

 
Izsakās: I.Goba, L.Kokina, J.Rozenbergs, D.Trapenciere, A.Zerne, B.Mežale, A.Melbārdis, 
M.Malcenieks. 
 
Deputāti diskutē par izglītības iestāžu vadītāju personiskā ieguldījuma un darba izpildes 
novērtēšanas kritērijiem un vienojas jautājumu atlikt,  pilnveidojot piedāvātos kritērijus un virzīt  
jautājumu atkārtotai izskatīšanai Izglītības, kultūras un sporta komitejā. 

 
10. 

Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 94 “Par konkursa 
“Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 

11. 
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības 

kapitāla izmantošanu 2018.gadā 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
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Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 95 “Par pašvaldībai 
dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla 
izmantošanu 2018.gadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: I.Asare 
Jautājums izskatīts 2019.gada 7.marta SIA “Vidzemes koncertzāle” dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1 punkts 2.) 

 
12. 

      Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades 
pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā 

________________________________________________________________________ 
 Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās A.Magone. 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 96 “Par deleģēšanas 
līguma slēgšanu ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas 
nodrošināšanai 2019.gadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

13. 
      Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds”  
Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā 

________________________________________________________________________ 
  Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās A.Magone. 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 97 “Par deleģēšanas 
līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds” Latvijas valsts simtgades pasākumu 
programmas nodrošināšanai 2019.gadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

14. 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Ruckas mākslas fonds” 

______________________________________________________________________ 
  Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās A.Magone. 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 98 “Par deleģēšanas 
līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Ruckas mākslas fonds”” 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 Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Tūrisma informācijas centra vadītāja Andra Magone 
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Izsniegt:  
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada domes  Finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, iekšējai revidentei 
CKTC – nodibinājumam “Ruckas mākslas fonds” 
 

15. 
Par Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Dari Cēsīm” nolikuma 

apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās D.Trapenciere. 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 99 “Par Cēsu novada 
pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas “Dari Cēsīm” nolikuma apstiprināšanu“ 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

Sagatavoja: D.Trapenciere 

 
16. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birznieki”, Vaives pagastā,  
Cēsu novadā, pārdošanu   

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

     
   Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 100 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Birznieki”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, pārdošanu” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A. Ķerpe, 11.03.2019. 
Nosūtīt: xx 

 

17. 
Par Cēsu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā 

________________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 101 “Par Cēsu 
novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Vaives pagastā, Cēsu novadā” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A. Ķerpe 

18. 
Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, 

nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”  
________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
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Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 102 “Par nekustamā 
īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā 
SIA „Vidzemes koncertzāle”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

19. 

Par Cēsu novada domes 2019.gada 20.marta saistošo noteikumu  Nr.7 “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 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 103 Par Cēsu novada 
domes 2019.gada 20.marta saistošo noteikumu  Nr.7 “Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. 
saistošajos noteikumos Nr. 21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas 
saistošie noteikumi”” apstiprināšanu 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča – Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Finanšu pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei  

20. 

Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās 
__________________________________________________________________________ 

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

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 104 “Par maksas 
pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: J.Miranoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste 
Saskaņots: ar Finanšu pārvaldi;  
Nosūtīt FIBU: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Finanšu pārvaldei 

 

21. 

Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitālā 
 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Izsakās I.Goba. 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 105 “Par 
ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” pamatkapitālā” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)  
 
Sagatavoja: R. Siliņa 
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Izsūtīt: Administrācijas birojam, Finanšu pārvaldei, revidentam, SIA “Cēsu olimpiskais centrs” 
 

22. 

Par  medmāsas amata   vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
_______________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 106 “Par  
medmāsas amata   vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

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

23. 
Par  veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības iestādēs 
_______________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 107 “Par  
veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības iestādēs” pieņemts (lēmums 
– protokola pielikumā)  

 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei  
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei 
 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei  
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei 
 Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei  
Cēsu 2.pamatskolai 
 Līvu sākumskolai  
Rāmuļu pamatskolai  

24. 
Par aukles amata vienībām Līvu sākumskolā  

__________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 108 “Par 
aukles amata vienībām Līvu sākumskolā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja 
L.Kokina 
Izsniegt caur FIBU  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei  
Līvu sākumskolai 
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25. 
Par  tehniskā strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām   

Cēsu pilsētas Sporta skolā  
_______________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 109 “Par  tehniskā 
strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei  
Cēsu pilsētas Sporta skolai  

26. 
Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo  

sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” peļņas daļu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Izsakās A.Zerne, M.Malcenieks. 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 110 “Par Cēsu 
novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” 
peļņas daļu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Jautājums izskatīts 2019.gada 12.marta SIA “Cēsu klīnika” dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2, punkts 2) 

 

27. 
      Par finansējuma piešķiršanu projektam "Palasta ielas 11, Cēsīs ēkas AMI" 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās A.Egliņš-Eglītis. 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 111 “Par 
finansējuma piešķiršanu projektam "Palasta ielas 11, Cēsīs ēkas AMI"” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
Saskaņots ar Finanšu pārvaldi 

28. 
Par  komandējumu 

_________________________________________________________________ 
Ziņo : J. Rozenbergs, novada domes priekšsēdētājs 
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Ar 8 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma 
pieņemšanā), lēmums Nr. 112 “Par  komandējumu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja V. Mieze 

29. 

      Par iestāšanos biedrībā “Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris” 
_____________________________________________________________________ 

 Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 113 “Par iestāšanos 
biedrībā “Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

30. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai 

ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’ 
 

Ziņo: sporta koordinatore R. Siliņa 
 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 114 “Par 
grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 
nekustama un kustama  īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai 
ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’ pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: R. Siliņa 
Izsūtīt: Administrācijas birojam, Finanšu pārvaldei, revidentam, SIA “Cēsu olimpiskais centrs” 

 
 

31. 
Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda 

projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu- 
nekustamo īpašumu Robežu iela 4 un Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu 

_____________________________________________________________________ 
 Ziņo: I.Goba, pašvaldības administrācijas vadītāja 

 
Ar 9 balsīm – par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, M.Sestulis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 115 “Par 
sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas Savienības fonda projekta 
“Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu novadā  II kārta” īstenošanu- nekustamo īpašumu 
Robežu iela 4 un Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā)  
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Cēsu novada domes sēdē 20.03.2019. (prot.nr.4) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

info 1 Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests”  paveiktais 
2018.gadā 

88 2 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vaives iela 31A, Cēsis, 
Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

89 3 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.5 Pils ielā 
10, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 

90 4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Cepļa 
ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas 
apstiprināšanu 

91 5 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Nākotnes iela 4-13, 
Rīdzene, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

92 6 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.2 Gaujas 
ielā 69, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas 
apstiprināšanu 

93 7 Par Cēsu pilsētas ielu un to posmu uzturēšanas klases apstiprināšanu 
94 8 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma 

apstiprināšanu 
95 9 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” 

peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2018.gadā 
96 10 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA "Vidzemes koncertzāle" Latvijas 

valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā 
97 11 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu pils ģildes fonds” 

Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 
2019.gadā 

98 12 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Ruckas mākslas 
fonds” 

99 13 Par Cēsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta programmas 
“Dari Cēsīm” nolikuma apstiprināšanu 

100 14 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma- „Birznieki”, Vaives 
pagastā, Cēsu novadā, pārdošanu 

101 15 Par Cēsu novada pašvaldībai piekritīgu zemes vienību Vaives pagastā, 
Cēsu novadā 

102 16 Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra 
Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle” 

103 17 Par Cēsu novada domes 2019.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.7 
“Grozījumi Cēsu novada domes 21.06.2018. saistošajos noteikumos Nr. 
21 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie 
noteikumi”” apstiprināšanu 

104 18 Par maksas pakalpojumu cenrādi apstiprināšanu Cēsu novada kapsētās 
105 19 Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu olimpiskais 

centrs” pamatkapitālā 
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106 20 Par  medmāsas amata vienību Cēsu Bērnu un jauniešu centrā 
107 21 Par  veļas pārziņa – šuvēja  amata vienībām Cēsu novada izglītības 

iestādēs 
108 22 Par aukles amata vienībām Līvu sākumskolā 
109 23 Par  tehniskā strādnieka un stadiona pārvaldnieka amata vienībām  Cēsu 

pilsētas Sporta skolā 
110 24 Par Cēsu novada pašvaldībai dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “CĒSU KLĪNIKA” peļņas daļu 
111 25 Par finansējuma piešķiršanu projektam "Palasta ielas 11, Cēsīs ēkas 

AMI" 
112 26 Par  komandējumu 
113 27 Par iestāšanos biedrībā “Latvijas informācijas tehnoloģiju klasteris” 
114 28 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par 

Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama  īpašuma nodošanu 
pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’ 

115 29 Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamā Eiropas 
Savienības fonda projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija Cēsu 
novadā  II kārta” īstenošanu- nekustamo īpašumu Robežu iela 4 un 
Robežu iela 4A, Cēsis, Cēsu novads, atsavināšanu 

 
 

 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs 
          
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre   /personiskais paraksts/ A.Alksnīte 
Cēsīs, 26.03.2019.,Cēsīs 
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