
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2020.GADA 16.APRĪLĪ 
PROTOKOLS NR.8 

 
Sēde sasaukta: 09.04.2020. 
Sēdi atklāj: 16.04.2020. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 16.04.2020. plkst. 12.00 
 
Domes sēde notiek elektroniski tiešsaistē. 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš. 
 
Nepiedalās deputāts: R.Sproģis. 
 
Piedalās: A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs; L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja; S.Zvirbule, 
administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos; S.Bormane, Attīstības un būvniecības 
pārvaldes vadītāja; A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 
priekšsēdētājs; pašvaldības izpilddirektors; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; I.Krūmiņa, sporta 
koordinatore; M.Eihvalde, revidente; I.Purmale, personāla vadītāja; E.Taurene, galvenā teritorijas 
plānotāja; R.Klāva, teritorijas plānotāja; I.Ādamsone, projektu vadītāja; M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus” 
valdes priekšsēdētājs; A.Suškins, SIA “Cēsu tirgus” valdes loceklis;  Z.Neimane, Pašvaldības aģentūras 
„Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras centra vadītāja. 
 
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre  

 
Izsludinātā darba kārtība 

1. Informācija par 2020. gada 1. ceturkšņa Cēsu novada domes lēmumu izpildi. 
2. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Mieriņi”, Vaives pagastā, Cēsu 

novadā, nodošanu atsavināšanai. 
3. Par detālplānojuma Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba 

uzdevuma apstiprināšanu. 
4. Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti. 
5. Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2019. lēmumā Nr.56 “Par pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2020.gadam” uz ārkārtas situācijas 
laiku. 

6. Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā” apstiprināšanu. 

7. Par cīņas paklāja iegādi. 
8. Par sarga amata vienībām Cēsu Valsts ģimnāzijā. 
9. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par 

pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā. 
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10. Par SIA “Cēsu siltumtīkli”  2019.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu. 
11. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu. 
12. Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2021. gadam Investīciju plāna 

aktualizāciju. 
13. Informācija par tirgus attīstību Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu nov. 
14. Par izpilddirektora iesniegumu deputātiem. 

 
Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par izsludināto darba kārtību. 
Deputāti, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 13 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, 
M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), (deputāte B.Mežale nav pieslēgusies balsošanas sistēmai), pret – nav, 
atturas – nav, apstiprina izsludināto domes sēdes 16.04.2020. darba kārtību. 
 

1. 
Informācija par 2020. gada 1. ceturkšņa Cēsu novada domes lēmumu izpildi 

_________________________________________________________________ 
 

Ziņo: A.Egliņš-Eglītis, administrācijas vadītājs. Prezentācija – protokola pielikumā. 
Izsakās J.Rozenbergs. 
Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai. 

 
2. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Mieriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanu  

 

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

   Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 105  
“Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Mieriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A. Ķerpe 

 

3. 

Par detālplānojuma Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: M.Malcenieks, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs 

 
Izsakās: E.Taurene, J.Rozenbergs. 

 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 106  

“Par detālplānojuma Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 



3 

 

4. 
„Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Izsakās: R.Klāva. 

 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 107  

„Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: R. Klāva  
Saskaņots:  Finanšu pārvalde 
 

5. 
Par grozījumiem 13.02.2019. domes sēdes lēmumā Nr.56 “Par pakalpojumu cenrāža 

apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 2020.gadam” uz ārkārtas situācijas 
laiku 

__________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 13 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, 
M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), (deputāte D.Trapenciere nepiedalās lēmuma 
pieņemšanā), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 108  “Par grozījumiem 13.02.2019. domes sēdes 
lēmumā Nr.56 “Par pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja Skola6” 
2020.gadam” uz ārkārtas situācijas laiku” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

6. 
Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 

Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā” apstiprināšanu  
______________________________________________________________________ 

Ziņo: Z.Neimane, Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
Kultūras centra vadītāja  

 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 109  
“Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Amatiermākslas 
kolektīvu darbības nolikumā” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras centra vadītāja Zane Neimane 
Ziņo: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras centra vadītāja Zane Neimane 
Izsniegt:  
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada pašvaldības  Finanšu pārvaldei, Administrācijas birojam, iekšējai revidentei 
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7. 
Par cīņas paklāja iegādi 

____________________________________________________________________ 
           Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 110  
“Par cīņas paklāja iegādi “ pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: I.Krūmiņa 
Izsniegt : Finanšu pārvalde 

8. 
Par  sarga amata vienībām Cēsu Valsts ģimnāzijā 

_______________________________________________________________ 
           Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, J.Žagars, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 111   
“Par  sarga amata vienībām Cēsu Valsts ģimnāzijā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei  
Cēsu Valsts ģimnāzijai 

9. 
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības 

kapitāla izmantošanu 2019.gadā 
____________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Mihaļovs, kapitāla daļu turētāja pārstāvis 
 
 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 13 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, (deputāts J.Žagars 
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 112 “Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA 
„Vidzemes koncertzāle” peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: L.Klapare 
Jautājums izskatīts 2020.gada 17.marta SIA “Vidzemes koncertzāle” dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1 punkts 2.) 

 
10. 

Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu 
___________________________________________________________________ 

Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Izsakās J.Rozenbergs. 
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Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 113  “Par 
SIA „Cēsu siltumtīkli” 2019.gada investīciju plāna izpildes apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja Vladimirs Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde  
Lēmumu nosūtīt FIBU 
Pa pastu: Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, LV – 4101 

                     

 
11. 

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 

           Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 114  “Par 
vienreizēja pabalsta piešķiršanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
 

12. 
Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2021. gadam 

 Investīciju plāna aktualizāciju 
____________________________________________________________ 

Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
 

Izsakās: I.Ādamsone, J.Rozenbergs. 
 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, I.Laiviņš), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 115 “Par 
Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2021. gadam Investīciju plāna aktualizāciju” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja:  
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja S.Bormane 
Attīstības un būvniecības pārvaldes projektu vadītāja I.Ādamsone 
Saskaņots: 
Finanšu pārvaldes vadītāja A.Zerne; 
Administrācijas vadītājs A.Egliņš-Eglītis 
FIBU nosūtīt: 
Attīstības  un būvniecības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
Vides aizsardzības un attīstības ministrijai 

 
13. 

Informācija par tirgus attīstību Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu nov. 
______________________________________________________________ 

 
Ziņo: M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus”  valdes priekšsēdētājs, par Cēsu tirgus (Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, 
Cēsu novadā) rekonstrukcijas kalendāro plānu (protokola pielikumā). 
Uz 28.05.2020.domes sēdi deputāti varēs iepazīties ar vizuālo materiālu attiecībā uz paviljonu 
Uzvaras bulvārī 24. 
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Izsakās J.Rozenbergs par finansēšanas kārtību kalendāra plāna 2.variantā. 
 
Izsakās A.Suškins par apbūves tiesību līgumu.  
Uz šodienu neesam vienojušies ar SIA “PLUSS V” par nomas maksu. SIA “PLUSS V” piedāvā mazāku 
nomas maksu. Neesam precīzi vienojušies par 80tūkst.euro, kas ir minēts līgumā.  
20.05.2020. ir termiņš, vai nu līgums ir sagatavots, vai nu līguma nav. Mēs aizstāvam tirgus intereses, 
ejam uz kompromisu, bet ir punkti, par kuriem nevar aiziet bezgalībā. Ja 20.05.2020. nevarēsim 
vienoties ar SIA “PLUSS V”, tad 28.05.2020. iesniegsim deputātiem tādu redakciju, kāda ir saskaņota 
ar speciālistiem, tad būs jālemj ko darīt tālāk. Uz Nodomu protokolu SIA “PLUSS V” neatbild, 
protokols nav parakstīts. 
Pēc 09.04.2020. Finanšu komitejas Līgumā ir iestrādāts punkts - Ja četru gadu laikā no līguma 
parakstīšanas brīža objekts netiek nodots ekspluatācijā, līgums tiek lauzts.  
Līgums tiks parakstīts pie nosacījuma ja: 

1) SIA “PLUSS V” nokārto parādsaistības pret Cēsu tirgu. SIA “PLUSS V” parāds sastāda 
12tūkst.euro; 

2) Ja Cēsu tirgum būs gatantija no SIA “PLUSS V” vai kredītiestādes, ka SIA ir maksātspējīgs, lai 
slēgtu šādu līgumu. 

3) Līdz 20.05.2020. jābūt sagatavotam apbūves tiesību līgumam un nodomu protokolam 
 
Izsakās: J.Žagars, I.Suija-Markova, B.Mežale, D.Trapenciere, A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Mihaļovs 
 
Deputāti, noklausoties SIA “Cēsu tirgus”  valdes ziņojumu, vienojas par sekojošo: 
28.05.2020. domes sēdē: 
1) SIA “Cēsu tirgus” valdei  prezentēt paviljona Uzvaras bulvārī 24 vizualizācijas risinājumus; 
2) SIA “Cēsu tirgus” un SIA “PLUSS V” sniegt informāciju vai ir abu pušu saskaņots apbūves tiesību 
līguma projekts un Nodomu protokols;  
3) SIA “Cēsu Tirgus” valdei sniegt informāciju vai SIA “PLUSS V” ir veicis visus maksājumus saskaņā 
ar noslēgtajiem zemes nomas līgumiem; 
4) Aicināt piedalīties domes sēdē SIA “PLUSS V” pārstāvjus; 
5) SIA “Cēsu Tirgus” valdei sagatavot un iesniegt Uzvaras bulvāra 24 modernizācijas finansēšanas 
aprēķinus, tai skaitā kredītiestādes izsniegtu viedokli par attiecīgā objekta kreditēšanu. (Pievienots 
pēc finanšu komitejas no deputāta J.Rozenberga). 

 
 

14. 
Par izpilddirektora iesniegumu deputātiem 

____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 23. martā (reģ. Nr. 6-2-6/18/1636) saņemts Cēsu novada 

pašvaldības izpilddirektora A.Mihaļova iesniegums (turpmāk – Iesniegums), kurā izteikts lūgumus 
iekļaut 2020. gada 26. marta domes sēdē jautājumu par izmaiņām pašvaldības nolikumā un tā 
struktūrā likuma ‘’Par pašvaldībām’’68. un 69. panta izpratnē, nosakot, ka izpilddirektora amats ir 
augstākā izpildvaras institūcija pašvaldībā, kura administratīvā pakļautībā atrodas pašvaldības 
iestādes un darbinieki. Iesniegumā minēts, ka lūgums izdarīt grozījumus pašvaldības nolikumā ir 
saistīts ar valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli saistībā ar Covid – 19, lai apzinīgi, pilnvērtīgi un pilnā 
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apjomā pildītu izpilddirektora pienākumus, kā arī, lai pilnvērtīgi veiktu kapitāla daļu turētāja 
pārstāvja pienākumus. 
 Izpilddirektora iesniegums tika skatīts Cēsu novada domes Finanšu komitejā 09.04.2020. 
(prot.Nr.5), kurā lēma līdz domes sēdei noskaidrot vai “Cēsu pašvaldības nolikums” ir pretrunā ar 
likumu “Par pašvaldībām” un otrādi, attiecībā uz izpilddirektora pilnvarām. Likums “Par 
pašvaldībām” un “Cēsu pašvaldības nolikums” nav pretrunā. Līdz ar to nav nepieciešams veikt 
grozījumus Cēsu novada domes 2013.gada 18.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 “Cēsu pašvaldības 
nolikums”. 

 
Deputāti vienojas: 

1. Informāciju pieņemt zināšanai. 
2. Uz nākamo domes sēdi tiks sagatavoti attiecīgi grozījumi Cēsu novada 

domes 2019. gada 19. decembra noteikumos Nr. 41 “Cēsu novada 
pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā 
kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības 
noteikumi”. 

3. Papildus informācija – protokola pielikumā. 
 
Izsakās:  
A.Mihaļovs. Gaidu oficiālu atbildi uz savu iesniegumu. 
 
Cēsu novada domes sēdē 16.04.2020. (prot.nr.8) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

info 1 Informācija par 2020. gada 1. ceturkšņa Cēsu novada 
domes lēmumu izpildi 

105 2 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meža Mieriņi”, 
Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai 

106 3 Par detālplānojuma Atpūtas ielai 29, Cēsīs, Cēsu nov., izstrādes 
uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

107 4 Maksas pakalpojumi par topogrāfiskās informācijas apriti 

108 5 Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.02.2019. lēmumā Nr.56 “Par 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Nodibinājumam “Koprades māja 
Skola6” 2020.gadam” uz ārkārtas situācijas laiku 

109 6 Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un 
Tūrisma centrs” Amatiermākslas kolektīvu darbības nolikumā” 
apstiprināšanu 

110 7 Par cīņas paklāja iegādi 

111 8 Par  sarga amata vienībām Cēsu Valsts ģimnāzijā 

112 9 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Vidzemes koncertzāle” 
peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā 

113 10 Par SIA “Cēsu siltumtīkli”  2019.gada investīciju plāna izpildes 
apstiprināšanu 

114 11 Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 

115 12 Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.-2021. gadam 
Investīciju plāna aktualizāciju 
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info 13 Informācija par tirgus attīstību Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu nov. 

info 14 Par izpilddirektora iesniegumu deputātiem 
 

 

 

 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personīgais paraksts/  J.Rozenbergs 
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre  /personīgais paraksts/  A.Alksnīte 
Cēsīs, 16.04.2020. 

 
 
 
 

 


