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Izsludinātā darba kārtība 
 

DARBA KĀRTĪBA 
 

Plkst. 10.00 
1. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu. 

Ziņo: I.Suipe, Būvvaldes vadītāja 
2. Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu amatā. 

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs  
3. Par Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr. __ „Grozījums Cēsu 

novada domes 2013. gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu. 
Ziņo: I.Sietiņsone, pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore 

4. Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr. 206 „Par nekustamā īpašuma 
daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

5. Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes atkritumu konteineru 
laukuma  izbūvei Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. 

 Ziņo: Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētājs 
6. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu. 
8. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., 

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

9. Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024.gadam. 
Ziņo: J.Markovs, SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētājs 

10. Par Cēsu novada domes Noteikumu Nr.__“Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai 
paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 
Ziņo: I.Krūmiņa, sporta koordinatore 

11. Par nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu. 
12. Par Cēsu novada domes noteikumu Nr. ___  ‘’Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir 

finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai’’ apstiprināšanu. 
13. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu “Datu analītikas kursam” . 

Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 
14. Par  dalību LIFE Integrēto projektu klimata apakšprogrammas projektā “Latvijas pilsētu 

zaļināšana”/ “Greening the Cities of Latvia”/GreCitLat un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 
15. Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu. 
16. Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē. 
17. Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs. 
18. Par ,, Atklāta projektu konkursa ,, Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu  iesaiste  

jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.  
19. Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai. 
20. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. 
21. Par telpu nomas maksu Labklājības ministrijas projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība 

pašvaldībās” ietvaros organizētās konferences “Sociālā darba profesijas attīstība” rīkošanai. 
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22. Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” iesniegšanu un 
līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

23. Par ilgtermiņa saistībām Ielu grants segumu dubultajai apstrādei un ielu asfaltbetona 
seguma bedrīšu remontam Cēsu novadā. 

24. Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā Nr. 102 “Par nekustamā īpašuma 
Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA 
„Vidzemes koncertzāle”. 

25. Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 297 ”Par nedzīvojamo telpu 
Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu”. 

26. Par dalību ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas izveidošana” ELFLA LAP 2014.-
2020. gadam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursā. 

27. Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas maksas 
apstiprināšanu. 

28. Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas 
noteikumu apstiprināšanu. 

29. Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu 
nov. 

30. Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 
2020.gadam. 

31. Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”. 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs  

32. Par izmaiņām Cēsu novada bāriņtiesas locekļa darba laikā. 
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

33. Par Cēsu pilsētas vidusskolas būvniecības līguma izbeigšanu ar PS “BAZALSCO”. 
Ziņo:  

34. Cēsu novada festivālu un kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu konkursa rezultātu 
apstiprināšana. 
Ziņo A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore, konkursa komisijas 
priekšsēdētāja 

 
 

Sēdes vadītājs lūdz no darba kārtības izņemt 32. jautājumu “Par izmaiņām Cēsu novada 
bāriņtiesas locekļa darba laikā” un papildus darba kārtībā iekļaut jautājumus: 

 
1. Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta bāzes izmantošanai bērnu un jauniešu sporta 

deju biedrībai “Reveranss” sacensību organizēšanai. 
2. Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.407 “Par biedrību 

finansējum Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta 
pasākumu organizēšanai””. 
 
 Balsošanas rezultāts par sēdes vadītāja izteikto priekšlikumu: ar 11 balsīm – par 
(J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, 
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, ir 
apstiprināta 13.02.2020. domes sēdes darba kārtība. 
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Apstiprinātā darba kārtība 
 

 
Punkts Lēmuma nosaukums 

1 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu. 
2 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu amatā. 
3 Par Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 

„Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 10.oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 25 „Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas 
pakalpojumi ”” apstiprināšanu. 

4 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr. 206 „Par 
nekustamā īpašuma daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā”. 

5 Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes atkritumu konteineru 
laukuma  izbūvei Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. 

6 Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu. 

7 Par nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu. 

8 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža Mieriņi”, Vaives pag., 
Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

9 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024.gadam. 

10 Par Cēsu novada domes Noteikumu Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta 
attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu. 

11 Par nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu. 

12 Par Cēsu novada domes noteikumu Nr. 6  ‘’Kārtība, kādā Cēsu novada 
pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu 
īstenošanai’’ apstiprināšanu. 

13 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu “Datu analītikas kursam” . 
14 Par  dalību LIFE Integrēto projektu klimata apakšprogrammas projektā “Latvijas 

pilsētu zaļināšana”/ “Greening the Cities of Latvia”/GreCitLat un 
līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

15 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma 
apstiprināšanu. 

16 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē. 

17 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs. 
18 Par ,, Atklāta projektu konkursa ,, Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu  iesaiste  jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.  
19 Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu 

cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai. 

20 Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. 
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21 Par telpu nomas maksu Labklājības ministrijas projekta “Profesionālā sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētās konferences “Sociālā darba 
profesijas attīstība” rīkošanai. 

22 Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” iesniegšanu 
un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

23 Par ilgtermiņa saistībām Ielu grants segumu dubultajai apstrādei un ielu 
asfaltbetona seguma bedrīšu remontam Cēsu novadā. 

24 Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā Nr. 102 “Par 
nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 
1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”. 

25 Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 297 ”Par 
nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu” 

26 Par dalību ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas izveidošana” ELFLA 
LAP 2014.-2020. gadam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu 
iesniegumu konkursā 

27 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas 
maksas apstiprināšanu. 

28 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un 
pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu. 

29 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, 
Cēsīs, Cēsu nov. 

30 Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja 
Skola6” 2020.gadam. 

31 Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6”. 
32 Par Cēsu pilsētas vidusskolas būvniecības līguma izbeigšanu ar PS “BAZALSCO”. 
33 Cēsu novada festivālu un kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu 

konkursa rezultātu apstiprināšana. 
34 Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta bāzes izmantošanai bērnu un 

jauniešu sporta deju biedrībai “Reveranss” sacensību organizēšanai. 
35 Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.407 “Par 

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

 
1. 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu 
Ziņo: I.Suipe, Būvvaldes vadītāja 

 
Izsakās: J.Rozenbergs, G.Putniņš, I.Suija-Markova, A.Melbārdis, D.Trapenciere, G.Grosbergs 
Deputāti vienojas izņemt no lēmuma punktus 1.3.; 1.4. un jautājumu vēlreiz izskatīt domes sēdē pēc 
01.06.2020. 

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 27 “Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
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Sagatavoja I.Suipe, D.Bernovska,  
Saskaņots ar Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju S.Bormani  
Saskaņots ar Attīstības un būvniecības pārvaldes juristu V.Tirzmali 
Lēmumu FIBU nosūtīt: 
Būvvaldei  
Lēmumu nosūtīt ierakstītā vēstulē  
pilnvarotai personai  

 
2. 

Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu amatā 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
Izsakās: M.Majore-Linē 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 28 “Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka iecelšanu amatā” 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: I.Purmale 

 
3. 

Par Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 „Grozījums Cēsu 
novada domes 2013. gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu novada pašvaldības 

aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu 
___________________________________________________________________ 

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

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 29 “Par Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo noteikumu Nr. 6 
„Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 10.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „ Cēsu 
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas pakalpojumi ”” apstiprināšanu 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: I. Kārkliņa, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja, tālrunis 64127887. 
Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai – 1 eks.; 
Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei – 1 eks.; 
Vaives pagasta pārvaldei – 1 eks.. 
 

4. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr.206 “Par nekustamā īpašuma 

daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā”                  
 
                                    Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.30 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā Nr.206 “Par nekustamā 
īpašuma daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā” pieņemts 
(lēmums- protokola pielikumā). 
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5. 
Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes atkritumu konteineru laukuma  izbūvei 

Saules ielā 23 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.31 “Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes atkritumu konteineru 
laukuma  izbūvei Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Pielikumā:  
1.pielikums – Ēku un būvju eksplikācijas shēma Saules iela 23, Cēsis, Cēsu novads 
Sagatavoja: D.Eihenbauma, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde 
Lēmumu nosūtīt FIBU: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Finanšu pārvaldei, Cēsu novada būvvaldei 
 

 
6. 

Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu 
_______________________________________________________________________________ 

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

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.32 “Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 

Sagatavoja: A.Ķerpe 

 
 

7. 
Par nekustamā īpašuma – Kalnmuižas iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 
__________________________________________________________________________ 

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

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.33 ” Par nekustamā īpašuma – Kalnmuižas iela 10, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 

Sagatavoja: A.Ķerpe 

 
8. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Meža Mieriņi, Vaives pagasts, 
Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

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

 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
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lēmums Nr.34 ” Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma (starpgabala) Meža Mieriņi, 
Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 

Sagatavoja: A.Ķerpe  

9. 
Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024.gadam 

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

 
Izsakās:T.Jaunzemis, G.Grosbergs 
 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 35 "Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024.gadam” 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 
 
 

10. 
Par Cēsu novada domes Noteikumu Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto 

pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore 
 

Izsakās: J.Rozenbergs, A.Malkavs, A.Zerne 
Deputāti vienojas par noteikumu precizēšanu. 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.36 “Par Cēsu novada domes Noteikumu Nr.5 “Par sporta pasākumiem un sporta 
attīstībai paredzēto pašvaldības budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā”” apstiprināšanu.” 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: I.Krūmiņa 
Izsniegt : Sporta padomei, Finanšu  pārvaldei. 

11. 
 

Par nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu  
 

 Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 
 
Izsakās: A.Ļubinskis, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova. 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.37 “Par nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu” pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
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12. 
Par Cēsu novada domes noteikumu Nr. 6  ‘’Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir 

finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai’’ apstiprināšanu 
Ziņo: Atis Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 

 
Izsakās: J.Rozenbergs 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.38 “Par Cēsu novada domes noteikumu Nr. 6  ‘’Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība 
piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai’’ apstiprināšanu.” Pieņemts 
(lēmums- protokola pielikumā). 
 
Lēmumprojektu sagatavoja: S.Zvirbule, A.Egliņš-Eglītis 
Lēmumprojekts nosūtāms: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Komunikāciju un klientu servisa pārvaldei, Sociālajam dienestam 

 
 

13. 
Par līdzfinansējuma nodrošināšanu “Datu analītikas kursam”  

 
 Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 

 
Izsakās: J.Rozenbergs 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 39 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu “Datu analītikas kursam”” pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
 
Lēmumprojektu sagatavoja: Atis Egliņš-Eglītis 
Lēmumprojekts FIBU nosūtāms: Administrācijas biroja vadītājam, Finanšu pārvaldei, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldei 

 
14. 

Par  dalību LIFE Integrēto projektu klimata apakšprogrammas projektā 
“Latvijas pilsētu zaļināšana”/ “Greening the Cities of Latvia”/GreCitLat 

un līdzfinansējuma nodrošināšanu 
_______________________________________________________________  

Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs 
 
Izsakās: J.Rozenbergs 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.40 ” Par  dalību LIFE Integrēto projektu klimata apakšprogrammas projektā 
“Latvijas pilsētu zaļināšana”/ “Greening the Cities of Latvia”/GreCitLat un līdzfinansējuma 
nodrošināšanu”  pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
Sagatavoja: Inta Ādamsone  
FIBU nosūtīt: 
Attīstības  un būvniecības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
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15. 
Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: E.Taurene, Galvenā teritorijas plānotāja 
 

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 41 “Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
 

16. 
Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, D.Trapenciere 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.42 “Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē.” 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja :Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju L. Kokinu 
Nosūtīt FIBU: Cēsu pilsētas 5.PII ,Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei. 
 

17. 
Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 
Izsakās: J.Rozenbergs 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 43 “Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs.” 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja :Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju L.Kokinu 
Nosūtīt FIBU:, Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei 

 
18. 

Par ,, Atklāta projektu konkursa ,, Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu  iesaiste  
jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu  

____________________________________________________________________ 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Izsakās: D.Trapenciere 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.44 “Par ,, Atklāta projektu konkursa ,, Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 
jauniešu  iesaiste  jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikuma apstiprināšanu.” pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
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Sagatavoja: B. Dambīte, Izglītības pārvaldes projektu vadītāja 
Izsniegt: Izglītības pārvaldei, B. Dambītei   
 
 

19. 
Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai 

Ziņo: l.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.45 “Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto maksas pakalpojumu 
cenrāža apstiprināšanu viena pakalpojuma nodrošināšanai” pieņemts (lēmums- protokola 
pielikumā). 

Lēmuma projektu sagatavoja  
L.Kokina 
Caur FIBU izsūtīt  
Dienesta viesnīcai  
Finanšu pārvaldei 

20. 
Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu 

______________________________________________________________________ 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Izsakās: J.Rozenbergs, L.Kokina 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.46 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja Zane Brente – Brantiņa 
Saskaņots ar Cēsu novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītāju L. Kokinu 
Nosūtīt Fibu : administrācijas vadītājam Atim Egliņam – Eglītim, Finanšu pārvaldei un Izglītības pārvaldei. 
 

 
21. 

Par telpu nomas maksu Labklājības ministrijas projekta “Profesionālā sociālā darba attīstība 
pašvaldībās” ietvaros organizētās konferences “Sociālā darba profesijas attīstība” rīkošanai 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.47 “Par telpu nomas maksu Labklājības ministrijas projekta “Profesionālā sociālā 
darba attīstība pašvaldībās” ietvaros organizētās konferences “Sociālā darba profesijas attīstība” 
rīkošanai” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
Sagatavoja: I.Sietiņsone 
Izsniegt 
Finanšu pārvaldei 
SIA „Vidzemes koncertzāle” 
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22. 
Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” iesniegšanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu 
___________________________________________________________________  

Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, A.Egliņš-Eglītis 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.48 “Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu pilsētā” iesniegšanu 
un līdzfinansējuma nodrošināšanu” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: Edijs Leoke  
FIBU nosūtīt: 
Attīstības  un būvniecības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 

 
 

23. 
Par ilgtermiņa saistībām 

Ielu grants segumu dubultajai apstrādei un ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam Cēsu 
novadā 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās: G.Grosbergs 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.49 “Par ilgtermiņa saistībām Ielu grants segumu dubultajai apstrādei un ielu 
asfaltbetona seguma bedrīšu remontam Cēsu novadā” pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: J.Miranoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
Nosūtīt FIBU: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Finanšu pārvaldei. 

 
 

24. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā Nr. 102 “Par nekustamā īpašuma 
Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA 

„Vidzemes koncertzāle” 
_____________________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Kalandarovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.50 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā 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). 
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25. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 297 ”Par nedzīvojamo telpu 

Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu” 
 

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
 

Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.51 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 297 ”Par 
nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā, nomas maksu” pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
 

Sagatavoja: A.Ķerpe 

 
 

26. 
Par dalību ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas izveidošana” ELFLA LAP 2014.-2020. 

gadam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursā 
________________________________________________________________  

Ziņo: E.Atvara,  Vaives pagasta pārvaldes vadītāja 
 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.51 “Par dalību ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas izveidošana” ELFLA LAP 
2014.-2020. gadam “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu iesniegumu konkursā” 
pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Saskaņots ar juristu V.Tirzmali 
Lēmumu nosūtīt FIBU: 
Finanšu pārvaldei  
Attīstības un būvniecības pārvaldei 
Vaives pagasta pārvaldei  

 
27. 

Par Vidzemes koncertzāles “Cēsis” telpu uzturēšanas izmaksu 
kompensācijas maksas apstiprināšanu 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.53 “Par Vidzemes koncertzāles “Cēsis” telpu uzturēšanas izmaksu kompensācijas 
maksas apstiprināšanu”  pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Lēmumu sagatavoja: L.Klapare 
Lēmumu izsniegt: Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei, SIA „Vidzemes koncertzāle” 
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28. 
Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas maksas un pakalpojumu maksas 

noteikumu apstiprināšanu 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.54 “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” 

 
 

29. 
Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu nov. 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.55 “Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, 
Cēsīs, Cēsu nov.”  pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Lēmumu sagatavoja: L.Klapare 
Lēmumu izsniegt: Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei, SIA „Vidzemes koncertzāle”. 
 

 
30. 

Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2020.gadam 
__________________________________________________________________ 

Ziņo: D.Trapenciere, Koprades mājas Skola6 vadītāja 
 

 
Ar 10 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, 
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, (deputāte 
D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā)  lēmums Nr.56 “Par pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2020.gadam”  pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
 
 

31. 
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6” 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: D.Trapenciere, Koprades mājas Skola6 vadītāja 

Izsakās: J.Ķīnasts 
Ar 10 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, P.Irbins, R.Sproģis, T.Jaunzemis, 
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, (deputāte 
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D.Trapenciere nepiedalās lēmuma pieņemšanā)  lēmums Nr.57 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu 
ar Nodibinājumu “Koprades māja Skola6””  pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 

32. 
Par konceptuālu atbalstu Būvuzņēmuma līguma izbeigšanai 

 
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 

 
Izsakās: A.Egliņš- Eglītis, S.Bormane, J.Rozenbergs,V.Tirzmalis, G.Grosbergs, A.Melbārdis, P.Irbins, 
A.Sīmane- par notikumiem skolas teritorijā, par apgrūtinājumiem skolas darbības nodrošināšanu, 
par būvlaukuma iekārtošanu. 
N.Zaičenko- par nekvalitatīvu komunikāciju, par darbu sagatavošanas procesa nepilnīgu 
noorganizēšanu, par būvatļaujā paredzēto darbu neveikšanu, par apliecinājuma kartē paredzēto 
darbu nepilnīgu veikšanu, par darbu sākšanas novilcināšanu. 
U.Dančauskis- norāda, ka būvlaukums atrodas pie skolas, skolas teritorijā, 
S.Pāvilaite- par nepieciešamību veikt darbus saspringtā režīmā, 
I.Ludiņš- par iespējamo darbu pārņemšanu, 
E.Kalbergs- norāda par nepieciešamību veikt izpildīto darbu precīzu apzināšanu. 
 
Deputāti vienojas par lēmuma 1.punkta sadalīšanu, norādot neveiktos darbus pēc būvatļaujas un 
daļēji veiktos darbus pēc apliecinājuma kartes; par lēmuma papildināšanu ar norādēm par veikto 
darbu pieņemšanu. 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.58 “Par konceptuālu atbalstu Būvuzņēmuma līguma izbeigšanai”  pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists; 
Saskaņots:  
S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
A.Egliņš-Eglītis, Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs 

 
 

33. 
Par Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti  

projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu 
______________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra” direktore,  
Konkursa vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja 

 
Izsakās: J.Rozenbergs 
Ar 9 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, T.Jaunzemis, 
A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs), pret – nav, atturas – nav, (deputāti I.Suija-Markova, 
R.Sproģis nepiedalās lēmuma pieņemšanā) lēmums Nr.59 “Par Cēsu novada festivālu un lielo 
kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu”  pieņemts 
(lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Kultūras centra vadītāja Zane Neimane 
Izsniegt: Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Cēsu novada domes  Finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, iekšējai 
revidentei 
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34. 
Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta bāzes izmantošanai bērnu un jauniešu 

sporta deju biedrībai “Reveranss” sacensību organizēšanai 
__________________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Krūmiņa, Sporta koordinatore 
 
Deputāti vienojas iekļauj precizējumus lēmumā. 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.60 “Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta bāzes izmantošanai bērnu un 
jauniešu sporta deju biedrībai “Reveranss” sacensību organizēšanai”  pieņemts (lēmums- 
protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: I.Krūmiņa 
Izsniegt : Finanšu pārvalde  

 
35. 

“Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.407 “Par biedrību 
finansējum Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta 

pasākumu organizēšanai”” 
__________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Krūmiņa. Sporta koordinatore 
 
Ar 11 balsīm – par (J.Rozenbergs, A.Malkavs,  M.Sestulis, D.Trapenciere, P.Irbins, R.Sproģis, 
T.Jaunzemis, A.Melbārdis, E.Geruļskis, G.Grosbergs, I.Suija-Markova), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr.61 “Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra lēmumā Nr.407 “Par 
biedrību finansējum Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un 
sporta pasākumu organizēšanai””  pieņemts (lēmums- protokola pielikumā). 
 
Sagatavoja: I.Krūmiņa 
Izsniegt : Finanšu pārvalde 
 
 

Cēsu novada domes sēdē 13.02.2020. (prot.nr.3) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

27 1 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., 
piespiedu sakārtošanu. 

28 2 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieka 
iecelšanu amatā.  

29 3 Par Cēsu novada domes 2020.gada 13.februāra saistošo 
noteikumu Nr. 6 „Grozījums Cēsu novada domes 2013. gada 
10.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 25 „Cēsu novada 
pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests maksas 
pakalpojumi ”” apstiprināšanu. 
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30 4 Par grozījumiem Cēsu novada domes 04.07.2019. lēmumā 
Nr. 206 „Par nekustamā īpašuma daļas Dzintara ielā 9, Cēsīs, 
Cēsu nov., nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

31 5 Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “ZAAO” pazemes 
atkritumu konteineru laukuma  izbūvei Saules ielā 23, Cēsīs, 
Cēsu novadā. 

32 6 Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 9-4, Cēsis, Cēsu novads, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

33 7 Par nekustamā īpašuma Kalnmuižas iela 10, Cēsis, Cēsu 
novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

34 8 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Meža 
Mieriņi”, Vaives pag., Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

35 9 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-
2024.gadam. 

36 10 Par Cēsu novada domes Noteikumu Nr.5 “Par sporta 
pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto pašvaldības 
budžeta līdzekļu sadales kārtību Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu. 

37 11 Par nodibinājuma “Cēsu Digitālais centrs” dibināšanu. 
38 12 Par Cēsu novada domes noteikumu Nr. 6 ‘’Kārtība, kādā Cēsu 

novada pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu sabiedriski 
nozīmīgu aktivitāšu īstenošanai’’ apstiprināšanu. 

39 13 Par līdzfinansējuma nodrošināšanu “Datu analītikas kursam” 
. 

40 14 Par  dalību LIFE Integrēto projektu klimata apakšprogrammas 
projektā “Latvijas pilsētu zaļināšana”/ “Greening the Cities of 
Latvia”/GreCitLat un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

41 15 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” 
nolikuma apstiprināšanu. 

42 16 Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas 
izglītības iestādē. 

43 17 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs. 

44 18 Par ,, Atklāta projektu konkursa ,, Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu  iesaiste  jaunatnes iniciatīvu 
projektos” nolikuma apstiprināšanu 

45 19 Par Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīcas sniegto 
maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu viena 
pakalpojuma nodrošināšanai. 

46 20 Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu. 

47 21 Par telpu nomas maksu Labklājības ministrijas projekta 
“Profesionālā sociālā darba attīstība pašvaldībās” ietvaros 
organizētās konferences “Sociālā darba profesijas attīstība” 
rīkošanai. 
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48 22 Par projekta “Rūpniecības ielas apgaismojuma izveide Cēsu 
pilsētā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

49 23 Par ilgtermiņa saistībām Ielu grants segumu dubultajai 
apstrādei un ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam 
Cēsu novadā. 

50 24 Par grozījumiem Cēsu novada domes 20.03.2019. lēmumā 
Nr. 102 “Par nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu 
novads, kadastra Nr.  4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā 
SIA „Vidzemes koncertzāle”. 

51 25 Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā 
Nr. 297 ”Par nedzīvojamo telpu Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu 
novadā, nomas maksu” 

52 26 Par dalību ar projekta pieteikumu „Kaķupītes dabas takas 
izveidošana” ELFLA LAP 2014.-2020. gadam “Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai” atklāta projektu iesniegumu 
konkursā 

53 27 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu uzturēšanas izmaksu 
kompensācijas maksas apstiprināšanu. 

54 28 Par SIA “Vidzemes koncertzāle” telpu un aprīkojuma nomas 
maksas un pakalpojumu maksas noteikumu apstiprināšanu. 

55 29 Par nolietojuma apmēra un apmaksas kārtības 
apstiprināšanu Raunas ielā 12-2, Cēsīs, Cēsu nov. 

56 30 Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam 
“Koprades māja Skola6” 2020.gadam. 

57 31 Par deleģējuma līguma slēgšanu ar Nodibinājumu 
“Koprades māja Skola6”. 

58 32 Par konceptuālu atbalstu Būvuzņēmuma līguma izbeigšanai. 
59 33 Cēsu novada festivālu un kultūras pasākumu ar tūristu 

piesaisti projektu konkursa rezultātu apstiprināšana. 
60 34 Par atvieglotu noteikumu piešķiršanu sporta bāzes 

izmantošanai bērnu un jauniešu sporta deju biedrībai 
“Reveranss” sacensību organizēšanai 

61 35 Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada 19.decembra 
lēmumā Nr.407 “Par biedrību finansējumu Cēsu novada 
sporta bāzu nomas apmaksai treniņprocesa, sacensību un 
sporta pasākumu organizēšanai””. 

 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs  /personīgais paraksts/ J.Rozenbergs 
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāres p.i.  /personīgais paraksts/ D.Konca 
Cēsīs, 13.02.2020. 


