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CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 
2020.GADA 26.MARTĀ 

PROTOKOLS NR. 6 
 

Sēde sasaukta: 20.03.2020. 
Sēdi atklāj: 26.03.2020. plkst.10.30 
Sēdi slēdz: 26.03.2020. plkst. 12.30 
 
Domes sēde notiek elektroniski tiešsaistē. 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, A.Melbārdis, 
B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, T.Jaunzemis, 
M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars. 
 
Piedalās: A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs; V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes 
jurists; I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore; A.Mihaļovs, 
pašvaldības izpilddirektors; L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja; A.Zerne, Finanšu pārvaldes 
vadītāja; S.Zvirbule, administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos; M.Eihvalde, revidente; 
S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja; V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes vadītājs; K.Pots, Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs; A.Magone, 
Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore; M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus” 
valdes priekšsēdētājs un A.Suškins, SIA “Cēsu tirgus” valdes loceklis. 
 
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs 
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre  

 
IZSLUDINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA 

1. Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu. 
2. Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību priekšmeta mājturības un tehnoloģijas  un 

ķīmijas nodrošināšanai Cēsu 1.pamatskolā. 
3. Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves un telpu nomas maksu ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju. 
4. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada  budžetā. 
5. Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības  

nodarbībām Cēsu  novada izglītības iestādēs valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā. 
6. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos. 
7. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” peļņas daļu par pašvaldības 

kapitāla izmantošanu 2019.gadā. 
8. Par debitora  parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un 

Tūrisma centrs” bilances. 
9. Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”. 
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10. Par deleģējuma līguma ar SIA “Vidzemes koncertzāle” izpildi sakarā ar izsludināto ārkārtējo 
situāciju. 

11. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”. 
12.   Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā. 
13. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma 

daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā”. 
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu noteikšanu 2020.gadā. 
15. Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2019.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu. 
16. Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu novada pašvaldībā. 
17. Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju. 
18. Par grozījumiem Cēsu novada domes  23.08.2018. lēmumā Nr. 264 “Par vecāku maksas par 

ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai” 
uz ārkārtas situācijas laiku. 

19. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.230 “Par vecāku maksas 
noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem Cēsu 2.pamatskolā”  uz ārkārtas situācijas laiku. 
 
Sēdes vadītājs informē deputātus, ka 23.03.2020. ir saņemts Cēsu novada pašvaldības 
izpilddirektora A.Mihaļova iesniegums, kurā viņš lūdz 26.03.2020. domes sēdē iekļaut 
jautājumu par izmaiņām Nolikumā un 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. 
Deputātu sarunā vienojāmies, un šis jautājums nav iekļauts domes darba kārtībā, tā iemesla 
dēļ, ka darba kārtībā ir jautājums Nr.16 “Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu 
novada pašvaldībā”, kur darba grupā , kā darba grupas loceklis ir iekļauts izpilddirektors. 
Attiecībā uz pārējiem iesniegumā minētajiem grozījumiem, nepieciešama juridiskā 
iedziļināšanās. Šo iesnieguma sadaļu skatīt nākamajā domes sēdē. 
 
Sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par izsludināto darba kārtību. 
Deputāti, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
apstiprina izsludināto domes sēdes 26.03.2020. darba kārtību. 
 

Apstiprinātā darba kārtība. 
1. Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu. 
2. Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību priekšmeta mājturības un tehnoloģijas  un 

ķīmijas nodrošināšanai Cēsu 1.pamatskolā. 
3. Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves un telpu nomas maksu ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju. 
4. Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada  budžetā. 
5. Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības  

nodarbībām Cēsu  novada izglītības iestādēs valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā. 
6. Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos. 
7. Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” peļņas daļu par pašvaldības 

kapitāla izmantošanu 2019.gadā. 
8. Par debitora  parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras 

un Tūrisma centrs” bilances. 
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9. Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”. 
10. Par deleģējuma līguma ar SIA “Vidzemes koncertzāle” izpildi sakarā ar izsludināto 

ārkārtējo situāciju. 
11. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs”. 
12.   Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā. 
13. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā 

īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā”. 
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu noteikšanu 2020.gadā. 
15. Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2019.gada publiskā pārskata 

apstiprināšanu. 
16. Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu novada pašvaldībā. 
17. Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju. 
18. Par grozījumiem Cēsu novada domes  23.08.2018. lēmumā Nr. 264 “Par vecāku maksas 

par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības 
grupai” uz ārkārtas situācijas laiku. 

19. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.230 “Par vecāku maksas 
noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem Cēsu 2.pamatskolā”  uz ārkārtas situācijas laiku. 

 
1. 

Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības  centra nolikuma apstiprināšanu 
 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja  
 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 80 “Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības  centra nolikuma apstiprināšanu” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt caur FIBU  
Cēsu Bērzaines pamatskolas  – attīstības centram 
Izglītības pārvaldei 

2. 
Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību priekšmeta mājturības un tehnoloģijas   un ķīmijas 

nodrošināšanai Cēsu 1.pamatskolā 
________________________________________________________________________________________________________ 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja  
 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (M.Malcenieks 
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 81 “Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību 
priekšmeta mājturības un tehnoloģijas   un ķīmijas nodrošināšanai Cēsu 1.pamatskolā” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 

Lēmuma projektu sagatavoja:       
L.Kokina 
Izsniegt: 
Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei, Cēsu 1.pamatskolai    
Nosūtīt: 
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Biedrībai “Cēsu Jaunā skola” 
Adrese Ziemeļu iela 16, Cēsis, Cēsu novads , LV 4101. 

 

3. 
Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves un telpu nomas maksu ēdināšanas 

pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja  

 
 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 82 “Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves un telpu nomas maksu 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar izsludināto ārkārtējo situāciju” pieņemts (lēmums 
– protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
S.Zvirbule, L.Kokina 
Saskaņots  ar V.Tirzmali 
Caur FIBU izsūtīt 
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
Cēsu 1.pamatskolai 
Cēsu 2.pamatskolai  
Cēsu Pilsētas vidusskolai 
Cēsu Valsts ģimnāzijai  
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai 
 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 
 Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei 
 Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei 
 Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādei 
Nosūtīt  
SIA “Žaks-2”: Graudu iela 58, Rīga, LV1058 
SIA “VECTĒVS”: Beātes iela  30A, Valmiera, LV-4201 
SIA OZOLAINE :Ozolu iela -3, Raiskuma pag., Pārgaujas novads, LV-4151 

 
4. 

Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada  budžetā 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja  

 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 83 “Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada budžetā” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
  Sagatavoja 

L.Kokina 
E.Taurene 
Saskaņots ar  
Finanšu pārvaldi 

Izsniegt caur Fibu  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
Attīstības un būvniecības pārvaldei 
Cēsu 1.pamatskolai  
Līvu pirmsskolas izglītības iestādei 
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5. 
 Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības  nodarbībām Cēsu  novada izglītības iestādēs valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā 
 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja  
 
 

Izsakās J.Žagars. 
 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 84 “Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības  nodarbībām Cēsu  novada izglītības iestādēs valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā” 
 pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja 

L.Kokina 

Izsniegt caur FIBU  

Izglītības pārvaldei 

Finanšu pārvaldei 

Cēsu pilsētas Mākslas skolai 

Cēsu pilsētas Sporta skolai 

Cēsu Bērnu un jauniešu centram 

 

6. 
Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 

 
 

Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 85 “Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: 
Finanšu pārvaldes vadītāja A.Zerne 

 

7. 
Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” 

peļņas daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā 
_____________________________________________________________________________ 

Ziņo A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

 Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
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lēmums Nr. 86 “Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” peļņas daļu par 
pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  A.Zerne 
Jautājums izskatīts 2020. gada 17.marta SIA “Cēsu klīnika” dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2) 
 
 

8. 
Par debitora  parādu un uzkrājumu dzēšanu no  

pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances  
Ziņo: A.Magone, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore 

 
 Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 87 “Par debitora  parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras „Cēsu 
Kultūras un Tūrisma centrs” bilances” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists Andris Jēkabsons 
Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore Andra Magone 
Izsniegt: 
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada domes  Finanšu pārvaldei, iekšējai revidentei 
 
 

9. 
Par ziedojuma pieņemšanu 

pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
______________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Magone, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore 

 
 Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 88 “Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
 

Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” jurists Andris Jēkabsons 
Ziņo: Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja Kristīne Skrīvere 
Izsniegt: 
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada domes  Finanšu pārvaldei, iekšējai revidentei 
 
 

10. 
Par deleģējuma līguma ar SIA Vidzemes koncertzāle izpildi sakarā ar izsludināto ārkārtējo 

situāciju 
 

Ziņo: A.Magone, Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore 
 

Izsakās: J.Žagars, A.Zerne. 
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Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 14 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, ( deputāts 
J.Žagars nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 89 “Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības 
aģentūrai “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
 
Sagatavoja  
A.Magone 
Caur FIBU izsūtīt 
Finanšu pārvaldei 
Cēsu Kultūras un Tūrisma centram 
Nosūtīt  
SIA “Vidzemes koncertzāle”, Raunas iela 12, Cēsis 
 

11. 
      Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs” 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: S.Bormane, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 

 
S.Bormane. Nākamā domes sēdē tiks pieņemts lēmums par precizējumiem nodibinājuma 
kritērijos, rezultatīvajos rādītājos, ņemot vērā ietekmi un ieguvumus kopumā. 
 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
(lēmums Nr. 90  “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais centrs” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja:  
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja S.Bormane 
Saskaņots: 
Finanšu pārvaldes ekonomiste A.Riekstiņa; 
Administrācijas vadītājs A.Egliņš-Eglītis 
Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists V.Tirzmalis 
FIBU nosūtīt: 
Attīstības  un būvniecības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 

12. 
Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā 

_______________________________________________________________________ 
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
(lēmums Nr. 91  “Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja . V.Kalandārovs - Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs  
Saskaņots:  Aija Riekstiņa – Finanšu pārvalde 
Lēmumu nosūtīt FIBU: Finanšu pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 
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13. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā īpašuma 

daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā” 
________________________________________________________________________ 

 Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 

Izsakās J.Rozenbergs. 
 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 92  “Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 ”Par nekustamā 
īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā”  pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A. Ķerpe 

 
14. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu noteikšanu 2020.gadā 
____________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Izsakās: J.Rozenbergs, J.Žagars. 
 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 93 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu noteikšanu 2020.gadā” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja : 
Inuta Merzajeva 
Finanšu pārvaldes nodokļu administratore 
inuta.merzajeva@cesis.lv 
64122586 

15. 
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 

2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

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

Izsakās: J.Rozenbergs, I.Suija-Markova. 
 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 94 “Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2019.gada publiskā 
pārskata apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
 
Ziņo: I. Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore.  
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Sagatavoja: V.Pleševnika, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” projektu vadītāja – attīstības speciāliste, tālrunis 64127746. 
Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības aģentūrai „Sociālais dienests” – 1eks.; 
 

 
16. 

Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu novada pašvaldībā 
Ziņo: Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs 

 
Cēsu novada dome, elektroniski balsojot tiešsaistē, ar 15 balsīm par (G.Grosbergs, I.Laiviņš, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, E.Geruļskis, 
P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, 
lēmums Nr. 95 “Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu novada pašvaldībā” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: Atis Egliņš-Eglītis 
FIBU nosūtīt: 
 

17. 
Iesniegtais lēmuma projekts 

Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju 
_______________________________________________________________ 

Ziņo: M.Bērziņš, SIA “Cēsu tirgus”  valdes priekšsēdētājs 
 

 Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Cēsu tirgus” Vidēja termiņa darbības 
stratēģijā 2018. – 2020.gadam noteikto vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt līdzdalību Cēsu 
tirgus rekonstrukcijas projekta īstenošanā un  ņemot vērā faktorus, kuri laika periodā no 2008. gada 
ievērojami ietekmējuši ārējos un iekšējos komercdarbības vides faktorus, tirdzniecības dalībnieku 
skaita izmaiņas, patērētāju plūsmas samazināšanās tirgū, konkurences pieaugumu 
mazumtirdzniecības sektorā, patērētāju ieradumu izmaiņas, sakarā ar iedzīvotāju vecuma struktūras 
izmaiņām, nepieciešamību pēc SIA „Cēsu tirgus” piederošo īpašumu sakārtošanas, lai izvairītos no 
komercdarbībai nesamērīgiem finanšu riskiem, atbilstoši Cēsu novada ilgtermiņa attīstības 
stratēģijai 2030 un Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013. – 2019. gadam, 
noklausoties SIA „Cēsu tirgus” valdes ziņojumu, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  14.panta 
otrās daļas 1.punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likuma 
57.pantu, Cēsu novada dome nolemj : 
 

1. Atcelt  Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumu Nr. 406 „Par Cēsu tirgus 
attīstības koncepciju”. 

2. Uzdot SIA „Cēsu tirgus” valdei : 
2.1. organizēt ar Zemes ierīcības projekta nekustamajiem īpašumiem Valmieras ielā 2 

(kadastra numurs 4201 005 1101) un Dzintara ielā 3 (kadastra numurs 4201 005 1110) 
realizāciju nepieciešamos pasākumus; 

2.2. atsavināt par labu Cēsu novada pašvaldībai zemes gabala daļu ar kadastra 
apzīmējumu 4201 005 0024, ar adresi Dzintara ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, 253 kv. m.platībā 
(vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot dabā), rotācijas apļa ierīkošanai; 

2.3. Noslēgt Apbūves tiesību līgumu ar būvprojekta attīstītāju,  par zemes gabala 
Valmieras ielā 2, Cēsīs, Cēsu novadā (kadastra numurs 4201 005 0022) 11697 kv.m. (vairāk 
vai mazāk, cik izrādīsies, uzmērot dabā) platībā, līdz 2020. gada 30. jūnijam; 
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2.4. pieņemot Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.- 2023.gadam, attiecībā uz 
vispārējo stratēģisko mērķi – nodrošināt līdzdalību Cēsu tirgus rekonstrukcijas projekta 
īstenošanā, paredzēt: 

2.4.1. tirgus funkcijas īstenošanu nekustamajā īpašumā Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, Cēsu novadā 
(kadastra numurs 4201 005 1324); 

2.4.2. 2020. – 2021. gadā organizēt būvprojekta izstrādi nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 
24, Cēsīs, Cēsu novadā,  ēkas rekonstrukcijai un teritorijas labiekārtošanai, atbilstoši  
mūsdienīga tirgus darbības prasībām. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
Sagatavoja SIA „Cēsu tirgus” valde 
 
 
 

J.Žagars. Kāpēc tirgus valde uzskata, ka ir jāatceļ viss 19.12.2019. domes lēmums? Nepieciešams 
koriģēt tikai lēmuma 3.punktu. 
 
Sēdes vadītājs iebilst un nepiekrīt tam, ka būtu jāatceļ  viss 19.12.2019. domes lēmums Nr. 406.  
Ja tas ir nepieciešams, var izdarīt korekcijas pieņemtā lēmuma 3.punktā. 
Vai , pamatojoties uz 19.12.2019. domes lēmumu ir grozīta vidēja termiņa darbības stratēģija 2018-
2020.gadam, vai nav? 
 
M.Bērziņš. Nē, nav grozīta. 
 
Izsakās: A.Mihaļovs, A.Suškins. 
 
Sēdes vadītājs rosina slēgt debates par šo jautājumu un lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma 
projektu. Balsošanas rezultāts par iesniegto lēmuma projektu. Par – nav, pret 14 (E.Geruļskis, 
G.Grosbergs, P.Irbins, T.Jaunzemis, M.Malcenieks, J.Rozenbergs, A.Malkavs, A.Melbārdis, B.Mežale, 
M.Sestulis, R.Sproģis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), atturas – nav, (deputāts I.Laiviņš 
neatrodas tiešsaistē, līdz ar to nebalso). Iesniegtais lēmuma projekts nav pieņemts. 
 
Noklausoties SIA “Cēsu tirgus”  valdes ziņojumu un debates, deputāti vienojas par sekojošo: 

 
1. Līdz nākamai domes sēdei  SIA “Cēsu tirgus” sagatavot konkrētu rīcības plānu izvirzītajam 

vidēja termiņa darbības stratēģijas mērķim – rekonstruēt un labiekārtot Cēsu tirgu 
Uzvaras bulvārī  24,  2020.2021.gadā. 

2. Kapitāldaļu turētājam kontrolēt šī procesa izpildi līdz nākamai domes sēdei. 
3. Nākamajā domes sēdē SIA “Cēsu tirgus” valdei iesniegt precīzu plānu par Uzvaras bulvāra  

24 modernizāciju 2020., 2021.gadā. 
 
 

18. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes  23.08.2018. lēmumā Nr. 264 “Par vecāku maksas 
par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības 

grupai” uz ārkārtas situācijas laiku 
Ziņo :  L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
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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, D.Trapenciere, E.Geruļskis, P.Irbins, 
T.Jaunzemis, M.Malcenieks, M.Sestulis, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāts 
I.Laiviņš neatrodas tiešsaistē, līdz ar to nebalso), lēmums Nr. 96  pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Saskaņots  
ar Finanšu pārvaldi 
Juristu V.Tirzmali 
Izsniegt caur FIBU  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
Cēsu Pilsētas vidusskolai  
Cēsu Bērzaines pamatskolai 
 

19. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.230 “Par vecāku maksas 

noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem Cēsu 2.pamatskolā”  uz ārkārtas situācijas laiku 
Ziņo : L.Kokina - Izglītības pārvaldes 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, R.Sproģis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (deputāts 
I.Laiviņš neatrodas tiešsaistē, līdz ar to nebalso), lēmums Nr. 97  pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Saskaņots  
ar Finanšu pārvaldi 
Izsniegt caur FIBU  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
Cēsu 2.pamatskolai  
Cēsu Bērzaines pamatskolai 

 
 

Cēsu novada domes sēdē 26.03.2020. (prot.nr.6) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

80 1 Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma 
apstiprināšanu 

81 2 Par atbalstu Cēsu Jaunās pamatskolas mācību priekšmeta 
mājturības un tehnoloģijas  un ķīmijas nodrošināšanai Cēsu 
1.pamatskolā 

82 3 Par Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu virtuves un telpu 
nomas maksu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem sakarā ar 
izsludināto ārkārtējo situāciju 

83 4 Par grozījumiem Izglītības pasākumu 2020.gada  budžetā 
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84 5 Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības  nodarbībām Cēsu  novada izglītības iestādēs 
valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa laikā 

85 6 Par ilgtermiņa saistību uzņemšanos 
86 7 Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo SIA „Cēsu klīnika” peļņas 

daļu par pašvaldības kapitāla izmantošanu 2019.gadā 
87 8 Par debitora  parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības 

aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances 
88 9 Par ziedojuma pieņemšanu pašvaldības aģentūrai “Cēsu Kultūras 

un Tūrisma centrs” 
89 10 Par deleģējuma līguma ar SIA “Vidzemes koncertzāle” izpildi sakarā 

ar izsludināto ārkārtējo situāciju 
90 11 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Cēsu Digitālais 

centrs” 
91 12 Par grozījumiem Cēsu novada pašvaldības budžetā 
92 13 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.10.2018. lēmumā Nr.350 

”Par nekustamā īpašuma daļas Rīgas ielā 7, Cēsīs, Cēsu 
nov., nodošanu  bezatlīdzības lietošanā” 

93 14 Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņu noteikšanu 
2020.gadā 

94 15 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 
2019.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

95 16 Par Civilās aizsardzības darba grupas izveidi Cēsu novada 
pašvaldībā 

96 17 Par grozījumiem Cēsu novada domes  23.08.2018. lēmumā Nr. 264 
“Par vecāku maksas par ēdināšanas izdevumiem noteikšanu Cēsu 
Pilsētas vidusskolas pirmsskolas izglītības grupai” uz ārkārtas 
situācijas laiku 

97 18 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr.230 
“Par vecāku maksas noteikšanu par ēdināšanas izdevumiem Cēsu 
2.pamatskolā”  uz ārkārtas situācijas laiku 

 
 
Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
 
 
Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/ J.Rozenbergs 
 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre  /personiskais paraksts/ A.Alksnīte 
Cēsīs, 26.03.2020. 
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