
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2020.GADA 18.JŪNIJĀ 
PROTOKOLS NR. 13 

 
Sēde sasaukta: 12.06.2020. 
Sēdi atklāj: 18.06.2020. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 18.06.2020. plkst. 11.30 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, 
I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, 
M.Sestulis, R.Sproģis. 
 
Nepiedalās: A.Melbārdis, I.Laiviņš. 
 
Piedalās: A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs; L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja; S.Bormane, 
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja; V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists; 
Būvvaldes vadītāja I.Suipe; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; I.Krēsliņa, Cēsu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja; I.Gabrāne, Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja; I.Krūmiņa, sporta 
koordinatore; M.Eihvalde, pašvaldības revidente; E.Taurene, Attīstības un būvniecības pārvaldes 
galvenā teritorijas plānotāja; V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; 
Z.Neimane, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras centra vadītāja. 

 
Piedalās uzaicinātie. 
 
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre  

 
Izsludinātā darba kārtība 

1. Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu. 
2. Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu. 
3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 19.12.2019. lēmumā Nr. 406 “Par Cēsu tirgus attīstības 

koncepciju”. 
4. Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. __ ‘’Grozījumi Cēsu 

novada domes 2018. gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par  sabiedrisko 
kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta 
laukumos’’’’ apstiprināšanu. 

5. Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. __ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par atbildību par 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

6. Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. __ „ Par  reklāmas un 
citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu. 
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7. Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

8. Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību”” apstiprināšanu. 

9. Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu “Grozījumi Cēsu novada 
domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

10. Par ārējo kanalizācijas tīklu Noliktavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu. 
11. Par atbalstu projektam “1441 minūte". 
12. Par atbalstu projektam “JAUNIEŠU DIENA 2020". 
13. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. 
14. Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada  17.oktora lēmumā  Nr.309 “Par izglītības iestāžu 

vadītāju darba izpildes vērtēšanu”. 
15. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 
16. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu 

aizsardzības komisiju”. 
17. Pārskata ziņojums par Cēsu novada bāriņtiesas darbu 2019.gadā. 

Ziņo: I.Krēsliņa, Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
 
Sēdes vadītājs lūdz no darba kārtības izņemt 3.jautājumu “Par grozījumiem Cēsu novada 
domes 19.12.2019. lēmumā Nr. 406 “Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju”, jo jautājums nav 
sagatavots un iesniegts un papildus darba kārtībā iekļaut jautājumu – “Pārskats par Cēsu 
novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2019.gadā”. 

 
Balsošanas rezultāts par izteikto priekšlikumu: ar 13 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Sestulis, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta domes sēdes 
18.06.2020. darba kārtība. 
 

Apstiprinātā darba kārtība. 
1. Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu. 
2. Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu. 
3. Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. __ ‘’Grozījumi Cēsu 

novada domes 2018. gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par  sabiedrisko 
kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta 
laukumos’’’’ apstiprināšanu. 

4. Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. __ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par atbildību par 
pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

5. Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. __ „ Par  reklāmas un 
citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu. 

6. Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 
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7. Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Cēsu 
novada domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu 
uzturēšanu un aizsardzību”” apstiprināšanu. 

8. Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu “Grozījumi Cēsu novada 
domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 
noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu. 

9. Par ārējo kanalizācijas tīklu Noliktavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu. 
10. Par atbalstu projektam “1441 minūte". 
11. Par atbalstu projektam “JAUNIEŠU DIENA 2020". 
12. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 

vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. 
13. Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada  17.oktora lēmumā  Nr.309 “Par izglītības iestāžu 

vadītāju darba izpildes vērtēšanu”. 
14. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 
15. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu 

aizsardzības komisiju”. 
16. Pārskata ziņojums par Cēsu novada bāriņtiesas darbu 2019.gadā. 
17. Pārskats par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2019.gadā. 

 
1. 

Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu 
________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists 
  

Izsakās: uzaicinātā persona; I.Suipe; J.Rozenbergs; M.Malcenieks; D.Trapenciere. 
 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 152 “Par būvinspektora 
atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 
Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo adresātam 
atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to 
noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu 
dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc 
tā nodošanas pastā. 
 
Sagatavoja V.Tirzmalis 
Saskaņots ar: 
Būvvaldes vadītāju I.Suipi,  
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju S.Bormani 
Administrācijas vadītāju  A.Egliņu-Eglīti 
 
Lēmumu FIBU nosūtīt: 
Būvvaldes vadītājai I.Suipei 
Elektroniski nosūtīt: 
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J.Rozenbergs rosina Būvvaldi iesaistīties šajā procesā un protokolā ierakstīt : “Būvvaldei kopā ar 
īpašniekiem veikt īpašuma tiesību precizēšanu”. 

 
2. 

Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu 
________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists 
  

Izsakās: uzaicinātā persona; I.Suipe; J.Rozenbergs; M.Malcenieks; D.Trapenciere. 
 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 153 “Par būvinspektora 
atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Valmieras tiesu namā Voldemāra 
Baloža iela 13a, Valmiera, LV – 4201, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu administratīvais akts 
(lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Administratīvo aktu paziņo adresātam 
atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja pa pastu sūta adresātam nelabvēlīgu administratīvo aktu, to 
noformē kā ierakstītu pasta sūtījumu. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 8.panta trešo daļu 
dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc 
tā nodošanas pastā. 
 
Sagatavoja V.Tirzmalis 
Saskaņots ar: 
Būvvaldes vadītāju I.Suipi,  
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju S.Bormani 
Administrācijas vadītāju  A.Egliņu-Eglīti 
Lēmumu FIBU nosūtīt: 
Būvvaldes vadītājai I.Suipei 
Elektroniski nosūtīt: 

 
J.Rozenbergs rosina Būvvaldi iesaistīties šajā procesā un protokolā ierakstīt : “Būvvaldei kopā ar 
īpašniekiem veikt īpašuma tiesību precizēšanu”. 

 

3. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 ‘’Grozījumi Cēsu novada 

domes 2018. gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par  sabiedrisko kārtību un 
drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’’’ 

apstiprināšanu 

Ziņo: I.Krūmiņa, sporta koordinatore 
  

 Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 154 “Par Cēsu novada 
domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 15 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 
2018. gada 6.decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par  sabiedrisko kārtību un drošību 
Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’’’ 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
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 Sagatavoja: I.Krūmiņa 
 Izsniegt : Pašvaldības policijai, Finanšu pārvaldei 

4. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada 

domes 2016. gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par atbildību par pašvaldības 
nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu 

pārkāpšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu 
 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 155 “Par Cēsu novada 
domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 
3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Saskaņots ar Administrācijas padomnieci juridiskos jautājumos S. Zvirbuli 
FIBU nosūtīt : Pašvaldības policijai, Finanšu pārvaldei 
Sagatavoja: E.Atvara 

 
5. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 17 „ Par  reklāmas un citu 
informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 156  “Par Cēsu novada 
domes 2020. gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 17 „Par  reklāmas un citu informatīvo 
materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Saskaņots: 
Būvvalde (I.Suipe, V.Lukstiņa, U. Dančauskis) 
Attīstības un būvniecības pārvalde (S.Bormane , V.Tirzmalis) 
Komunikācijas un klientu servisa pārvalde (K.Pots) 
Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde  (V. Kalandarovs) 
Pašvaldības policija  
Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”  
Finanšu pārvalde (A.Zerne, A. Riekstiņa) 
 

 
 

6. 
Par Cēsu novada domes 2020.gada 18. jūnija saistošo noteikumu Nr.18 

  “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu 
tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
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Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 157 “Par Cēsu novada 
domes 2020.gada 18. jūnija saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 
2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību 
Cēsu novadā”” apstiprināšanu”  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Zerne Finanšu pārvaldes vadītāja  

 
 

7. 
Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un 

aizsardzību”” apstiprināšanu 
______________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 158  “Par Cēsu novada 
domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada domes 26.08.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”” 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: M.Klimoviča– Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu novada pašvaldības policijai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai. 

 

 
8. 

Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada 
domes 11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas 

noteikumi Cēsu novadā”” apstiprināšanu 
______________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 159  “Par Cēsu novada 
domes 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 11.10.2012. 
saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: M.Klimoviča– Cēsu novada pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
FIBU nosūtīt: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu novada pašvaldības policijai, Cēsu novada pašvaldības Administratīvajai komisijai. 
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9. 

Par ārējo kanalizācijas tīklu Noliktavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu  

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 160  “Par ārējo kanalizācijas 
tīklu Noliktavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā pirkšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe 

 

10. 
Par atbalstu projektam “1441 minūte" 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 161  “Par atbalstu 
projektam “1441 minūte"  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja 
A.Darģe 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
Cēsu Bērnu un jauniešu centram 

 

11. 
Par atbalstu projektam “JAUNIEŠU DIENA 2020" 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 162  “Par atbalstu 
projektam “JAUNIEŠU DIENA 2020" pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja 
A.Darģe 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
Cēsu Bērnu un jauniešu centram 

12. 

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 

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

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
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Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 163  “Par valsts budžeta 
mērķdotācijas sadali Cēsu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām”pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists Andris Jēkabsons 
Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras centra vadītāja Z.Neimane 
Izsniegt/nosūtīt:  
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai, iekšējai revidentei 

 

13. 
Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada  17.oktora lēmumā  Nr.309 “Par izglītības iestāžu 

vadītāju darba izpildes vērtēšanu” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 164  “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2019.gada  17.oktora lēmumā  Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes 
vērtēšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Lēmumu sagatavoja L.Kokina, saskaņots R.Urtāne , Dz.Kozaka 
Lēmumu izsniegt  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
Visām izglītības iestādēm  

14. 

Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 
______________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 

 
 Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, 
D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), 
lēmums Nr. 165 “Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā)  
 
 Sagatavoja: I.Purmale 

 
15. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu 
aizsardzības komisiju” 

______________________________________________ 
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-
Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, lēmums Nr. 166  “Par grozījumiem 
Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju” 
 pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
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Lēmuma projektu sagatavoja: M.Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
Izsniegt caur FIBU: 
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei; 
Personāla vadītājai. 
 

16. 
Pārskata ziņojums par Cēsu novada bāriņtiesas darbu 2019.gadā 

___________________________________________________________ 
Ziņo: I.Krēsliņa, Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 

 
Pārskata ziņojums – protokola pielikumā. 
Izsakās: J.Rozenbergs. 
Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai. 

 

 
17. 

Pārskats par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 2019.gadā 
_______________________________________________________________ 

Ziņo: I.Gabrāne, Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 

 
Pārskata ziņojums – protokola pielikumā. 
Izsakās: J.Rozenbergs. 
Deputāti vienojas informāciju pieņemt zināšanai. 

 
Cēsu novada domes sēdē 18.06.2020. (prot.nr.13) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

152 1 Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu 

153 2 Par būvinspektora atzinuma apstrīdēšanas iesniegumu 

154 3 Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 15 ‘’Grozījumi Cēsu novada domes 2018. gada 
6.decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 „Par  sabiedrisko 
kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, 
aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’’’ apstiprināšanu 

155 4 Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada domes 2016. 
gada 3. novembra saistošajos noteikumos Nr.20 “Par 
atbildību par pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas 
noteikumu pārkāpšanu Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

156 5 Par Cēsu novada domes 2020. gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 17 „Par  reklāmas un citu informatīvo 
materiālu izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu 

157 6 Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.18 “Grozījumi Cēsu novada domes 2015.gada 
2.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 „Par ielu tirdzniecību un 
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tirgus statusa piešķiršanas kārtību Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu 

158 7 Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr.19 “Grozījumi Cēsu novada domes 
26.08.2010. saistošajos noteikumos Nr.31 „Par kokaugu un 
apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”” apstiprināšanu 

159 8 Par Cēsu novada domes 2020.gada 18.jūnija saistošo 
noteikumu Nr. 20 “Grozījumi Cēsu novada domes 
11.10.2012. saistošajos noteikumos Nr.19 „Mājas (istabas) 
dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”” 
apstiprināšanu 

160 9 Par ārējo kanalizācijas tīklu Noliktavas ielā 2, Cēsīs, Cēsu 
novadā pirkšanu 

161 10 Par atbalstu projektam “1441 minūte" 

162 11 Par atbalstu projektam “JAUNIEŠU DIENA 2020" 

163 12 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Cēsu novada 
pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 

164 13 Grozījumi Cēsu novada domes 2019.gada  17.oktora lēmumā  
Nr.309 “Par izglītības iestāžu vadītāju darba izpildes 
vērtēšanu” 

165 14 Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

166 15 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija 
lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju” 

info 16 Pārskata ziņojums par Cēsu novada bāriņtiesas darbu 
2019.gadā 

info 17 Pārskats par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas darbu 
2019.gadā 

 

 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs        J.Rozenbergs 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre       A.Alksnīte 
Cēsīs, 18.06.2020. 

 
 


