
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2019.GADA 17.OKTOBRĪ 
PROTOKOLS NR.15 

 
Cēsīs, Cēsu novadā 
 
Sēde sasaukta: 11.10.2019. 
Sēdi atklāj: 17.10.2019. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 17.10.2019. plkst. 12.00 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: P.Irbins (piedalās līdz plkst. 11.30), I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars 
(piedalās līdz plkst. 11.00). 
 
Nepiedalās: G.Grosbergs, I.Suija-Markova, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis. 
 
Piedalās: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs un 
Latvāņu ierobežošanas darba grupas vadītājs; I.Purmale, personāla vadītāja; Dz.Kozaka, Izglītības 
pārvaldes metodiķe un R.Urtāne, Izglītības pārvaldes Izglītības un satura kvalitātes vadītāja; 
V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; I.Krūmiņa, sporta koordinatore; 
E.Atvara, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja; M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs; 
V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists; J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 
valdes priekšsēdētājs; A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītāja p.i.; J.Gabrāns, laikraksta “Druva” 
korespondents; A.Jēkabsons, CKTC jurists; A.Abramovs, komunikācijas speciālists; I.Suipe, Būvvaldes 
vadītāja; I.Ločmele, projektu grāmatvede-ekonomiste; V.Lukstiņa, arhitekte; R.Klāva, teritorijas 
plānotāja; E.Taurene, galvenā teritorijas plānotāja; I.Ādamsone, projektu vadītāja. 
 
Piedalās uzaicinātie: Ledaunieces IU “Konkurents” pārstāve-īpašniece I.Ledauniece; Vaives pagasta 
“Ziediņi” īpašniece I.Kļaviņa; SIA “PLUSS V”  valdes loceklis J.Kalvelis. 
 
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre  

 
Izsludinātā darba kārtība 

1. Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā apstrīdēšanas iesniegumu. 
2. Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu. 
3. Par dalību projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka 

teritorijā” 2020.gadā. 
4. Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu. 
5. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā. 
6. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto       

makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības. 
7. Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu. 
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8. Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju. 
9. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas 

pakalpojumu noteikumu Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu. 
 

10. Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2019./2020. gada apkures 
sezonā apstiprināšanu. 

11. Par īres līgumu izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu 
novads. 

12. Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu. 
13. Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -

Vaives pagasta robeža pārbūve” realizācijai. 
14. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu 

novads, pārdošanu. 
15. Par nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
16. Pārskats par latvāņu ierobežošanu. 
17. Ziņojums par Cēsu novada pašvaldības attīstības perspektīvām. 
18. Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju. 

 
Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut jautājumu – “Par grozījumiem Cēsu novada domes 
28.02.2019. lēmumā Nr.86 “Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu 
novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai”. 
 
J.Rozenbergs turpina.  
Vakar tika saņemts no Ledaunieces IU “Konkurents” pārstāves-īpašnieces I.Ledaunieces kundzes 
ekspertu atzinums, līdz ar to nav bijusi iespēja iepazīties ne Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei ne 
Būvvaldei ar šo iesniegto ekspertu atzinumu, līdz ar to būtu priekšlikums šo jautājumu atlikt uz 
nākamo domes sēdi 07.11.2019., kad būtu iespējams šo ekspertu aktu izvērtēt. 
 
Sēdes vadītājs lūdz balsot par izteiktajiem priekšlikumiem: 

1) Izslēgt no darba kārtības 1.jautājumu “Par akta par autoceļu pieņemšanu ekspluatācijā 
apstrīdēšanas iesniegumu”; 

2) Iekļaut papildus darba kārtībā jautājumu - “Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. 
lēmumā Nr.86 “Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada 
sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai”. 
 

Balsošanas rezultāts: ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta 
domes sēdes 17.10.2019. darba kārtība ar veiktajām izmaiņām. 
 

Apstiprinātā darba kārtība. 
 

Punkts Lēmuma nosaukums 
1 Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu 
2 Par dalību projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka 

teritorijā” 2020.gadā 
3 Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu 
4 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā 
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5 Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto       
makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības 

6 Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu 
7 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju 
8 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto 

maksas pakalpojumu noteikumu Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu 
9 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2019./2020. gada apkures 

sezonā apstiprināšanu 
10 Par īres līgumu izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā Dzirnavu iela 45, Cēsis, 

Cēsu novads 
11 Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu 
12 Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- 

Veismaņi - Vaives pagasta robeža pārbūve” realizācijai 
13 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pagasts, 

Cēsu novads, pārdošanu 
14 Par nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
15 Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju 
16 Pārskats par latvāņu ierobežošanu 
17 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.86 “Par Pašvaldības 

finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas 
apmaksai treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai” 

18 Ziņojums par Cēsu novada pašvaldības attīstības perspektīvām 
 

1. 

Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās A.Jēkabsons. 
 

Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 307 “Par 
nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa nolikums” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums 
– protokola pielikumā) 
 
 

2. 
Par dalību projektā  

„Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2020.gadā 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 308 “Par 
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dalību projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 
2020.gadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists Andris Jēkabsons 
Ziņo:  Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Tūrisma informācijas centrs” vadītāja Andra Magone 
Lēmums nosūtāms FIBU  
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei 
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas birojam 

 
3. 

Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu 
___________________________________________________________________________ 

Ziņo: R.Urtāne, Izglītības pārvaldes Izglītības un satura kvalitātes vadītāja 
 

Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 309 “Par 
izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja L.Kokina , R.Urtāne, Dz.Kozaka 
Lēmuma projektu izsniegt  
Visām Cēsu novada izglītības iestādēm 
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
 

4. 
Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 310 “Par 
grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsūtīt  
Finanšu pārvaldei  
Izglītības pārvaldei  
 

5. 
Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto 

makšķerēšanu, vēžošanu vai zemūdens medības  
_____________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 311 “Par 
pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto makšķerēšanu, 
vēžošanu vai zemūdens medības” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Saskaņots ar Pašvaldības administrācijas vadītāja p.i. A.Egliņu-Eglīti 
Lēmumu FIBU nosūtīt: 
Attīstības un būvniecības pārvaldei; 
Lēmumu nosūtīt: 
biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, reģ. Nr.50008235771, Spriņģu iela – 4, Līgatne, Līgatnes novads, LV 4110. 
Sagatavoja 



5 
 

V.Tirzmalis 
 

 
6. 

Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu 
_________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 312 “Par 
Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Saskaņots: ar Administrācijas vadītāju A.Egliņu-Eglīti                     
Saskaņots: ar Administrācijas padomnieci juridiskos jautājumos S.Zvirbuli 
Atvara 
26687719 
  

7. 
Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 

Izsakās: A.Egliņš-Eglītis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, B.Mežale. 
 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 313 “Par 
Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: I.Purmale 
 

8. 
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu 

maksas noteikumu Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu 
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs 

 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 314 “Par SIA 
“Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto pakalpojumu maksas 
noteikumu Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja 
SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs Juris Markovs 
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 normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai 

Cēsu novadā 2019./2020. gada apkures sezonā apstiprināšanu 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās D.Trapenciere. 
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Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 315 “Par 
normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 2019./2020. gada apkures sezonā 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore. 
Sagatavoja: I.Kārkliņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja, tālrunis 64127887. 
Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai – 1 eks.; 
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – 1 eks.; 
Vaives pagasta pārvaldei – 1 eks.. 

10. 
Par īres līgumu izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā 

Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Izsakās: V.Kalandārovs. 
 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 316 “Par īres 
līgumu izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe 

 
11. 

Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās: A.Egliņš-Eglītis, J.Rozenbergs. 
 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 317 “Par 
konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 
Sagatavoja 

N.Juškova 

Izsniegt  

Attīstības un būvniecības pārvalde 

 
12. 

Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -
Vaives pagasta robeža pārbūve” realizācijai 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
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Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 318 “Par 
aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi -Vaives 
pagasta robeža pārbūve” realizācijai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja A.Zerne 
 

13. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu 

novads, pārdošanu   
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās A.Mihaļovs. 
 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 319 “Par 
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu novads, 
pārdošanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A. Ķerpe, 09.10.2019. 
Nosūtīt: adresātam 

 

14. 
Par nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

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

 
Ar 10 balsīm – par (P.Irbins, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 320 “Par 
nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe 

 
15. 

Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju 
___________________________________________________________ 

Ziņo SIA “PLUSS V”  valdes loceklis J.Kalvelis. Prezentācija – protokola pielikumā. 
M.Malcenieks jautā par autostāvvietām. J.Kalvelis atbild. 
J.Žagars jautā par laika grafiku. Kad sākas būvniecība? 
J.Kalvelis. Laika grafiks, kas tika prezentēts pagājušajā reizē ir spēkā. Būvniecība sākas 
2020.gada aprīlī, viss iet pēc plāna. 
J.Žagars rosina Līgumam par apbūves tiesībām klāt pievienot kā pielikumu laika grafiku.  
M.Malcenieks jautā par patērētāju b-bas laukuma labiekārtošanu un par rotācijas apli. 
Izsakās M.Bērziņš, A.Melbārdis, J.Rozenbergs, I.Suipe, R.Klāva, V.Lukstiņa, B.Mežale, 
E.Taurene. 
 
Noklausoties informāciju un izskanējušajām debatēm šajā jautājumā, deputāti vienojas 

par sekojošo: 
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- Būvvaldei sagatavot  e-pastu SIA “PLUSS V” par tehniskajiem jautājumiem, uz kuriem 
Būvvalde vēlētos ātrāk saņemt atbildes no attīstītājiem; 

- saņemt no SIA “PLUSS V” risinājumu/redzējumu kā blakus esošo teritoriju/pagalmu varētu 
sakopt; 

- par rotācijas apli; 
- J.Žagara ierosinājums par laika grafika pievienošanu Līgumam kā pielikumu; 
- jautājumu turpināt skatīt Cēsu novada domes sēdē 07.11.2019. 
 
 
Plkst. 11.00 aiziet deputāts J.Žagars un nepiedalās turpmākās sēdes  gaitā. 

 
 

16. 
Pārskats par latvāņu ierobežošanu 

_____________________________________________________________ 
Ziņo: A.Mihaļovs, Latvāņu ierobežošanas darba grupas vadītājs.  
Prezentācija – protokola pielikumā. 
Ziņojumu turpina darba grupas locekle E.Atvara. Darbā grupā ir sagatavoti priekšlikumi. 
Diskusija par to, vai mēs piemērojam visām platībām 90% atlaidi. Nodokļa atvieglojumu 
piešķiram tikai Vaives pagastā, pilsētai nē. Atvieglojumu piešķiršana nav beztermiņa. Ja 
apstiprinam šos noteikumus, tad atvieglojumu saņem  piecus gadus. 
 
Izsakās J.Rozenbergs, A.Mihaļovs, A.Melbārdis. 

 
Izsakās Vaives pagasta “Ziediņi” īpašniece I.Kļaviņa par savu priekšlikumu (materiāls pievienots 
protokolam). 
 
A.Mihaļovs. Darba grupa šodien vēlas saņemt virzību turpmākajam. 
 
Deputāti vienojas par sekojošo: 

1. Informāciju pieņemt zināšanai. 
2. Darba grupai strādāt pie priekšlikumiem attiecībā uz NĪN atvieglojumu piemērošanu.  
3. Darba grupai turpināt darbu. 
4. Pagaidām termiņu neierobežot. 
5. Turpināt saglabāt esošo stratēģiju attiecībā uz kontroli un uzziedēšanu. 
6. Pagaidām NĪN atlaidi piemērot gan lauku, gan pilsētas teritorijā. 

 
 

Plkst. 11.30 aiziet deputāts P.Irbins un nepiedalās turpmākās sēdes darbā. 
 
 

17. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.86 “Par Pašvaldības 

finansējumu juridiskām un fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai 
treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai” 

____________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore 

 
Izsakās J.Rozenbergs. 
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Ar 8 balsīm – par (I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, 
R.Sproģis, D.Trapenciere), pret – nav, atturas - nav, lēmums Nr. 321 “Par grozījumiem Cēsu 
novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr.86 “Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un 
fiziskām personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa un sporta 
pasākumu organizēšanai”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: I.Krūmiņa 
Izsniegt : Finanšu pārvaldei 
Cēsīs, 15.10.2019. 
 

18. 
Ziņojums par Cēsu novada pašvaldības attīstības perspektīvām 

_______________________________________________________________ 
Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs. Prezentācija – protokola 
pielikumā. 

 
Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai.  
 

 
Cēsu novada domes sēdē 17.10.2019. (prot.nr.15) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

307 1 Par nolikuma „Cēsu novada Kultūras projektu konkursa 
nolikums” apstiprināšanu 

308 2 Par dalību projektā „Starptautiskās konkurētspējas 
veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2020.gadā 

309 3 Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes vērtēšanu 
310 4 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2019.gada  budžetā 
311 5 Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības 

biedrība” organizēt licencēto       makšķerēšanu, vēžošanu vai 
zemūdens medības 

312 6 Par Vaives pagasta pārvaldes reglamenta apstiprināšanu 
313 7 Par Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītāju 
314 8 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” deleģēto pārvaldes 

uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu noteikumu 
Cēsu novada pašvaldībai apstiprināšanu 

315 9 Par normatīvu dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai Cēsu novadā 
2019./2020. gada apkures sezonā apstiprināšanu 

316 10 Par īres līgumu izbeigšanu Cēsu novada pašvaldības 
īpašumā Dzirnavu iela 45, Cēsis, Cēsu novads 

317 11 Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma 
apstiprināšanu 

318 12 Par aizņēmumu projekta „Cēsu novada pašvaldības grants 
ceļa A4 Akmenskrogs- Veismaņi - Vaives pagasta robeža 
pārbūve” realizācijai 

319 13 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Rāmuļu 
stacija”-5, Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu 
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320 14 Par nekustamā īpašuma Skudru iela 3, Cēsīs, Cēsu novadā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu 

info 15 Informācija par Cēsu tirgus tālāko attīstības koncepciju 
info 16 Pārskats par latvāņu ierobežošanu 
321 17 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā 

Nr.86 “Par Pašvaldības finansējumu juridiskām un fiziskām 
personām Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai 
treniņprocesa un sporta pasākumu organizēšanai” 

info 18 Ziņojums par Cēsu novada pašvaldības attīstības 
perspektīvām 

 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre      A.Alksnīte 
Cēsīs, 17.10.2019. 
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