
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2020.GADA 6.AUGUSTĀ 
PROTOKOLS NR. 16 

 
Sēde sasaukta: 31.07.2020. 
Sēdi atklāj: 06.08.2020. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 06.08.2020. plkst. 11.00 
 
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, T.Jaunzemis, M.Sestulis, 
A.Melbārdis. 
 
Nepiedalās: P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis. 
 
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; 
A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; A.Magone, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktore; 
V.Kalandarovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs; A.Mihaļovs, izpildirektors; 
Z.Gulbinska, datu analīzes speciāliste. 

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

Izsludinātā darba kārtība 
1. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades 

pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā. 
2. Par nolikuma “Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā ”Cēsu Mākslas balva 

2020”” apstiprināšanu. 
3. Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītība iestādes nolikuma apstiprināšanu. 
4. Par Cēsu novada domes 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr.__ “Grozījumi Cēsu novada domes 

2013.gada 31.oktobra nolikumā Nr.43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu 
izglītojamajiem un pedagogiem” apstiprināšanu. 

5. Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem. 
6. Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines pamatskolā- attīstības 

centrā. 
7. Par finansējuma piešķiršanu. 
8. Par 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr. __ “Grozījumi 2014.gada 26.jūnija nolikumā Nr.32 

“Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā”” 
apstiprināšanu. 

9. Par atļauju organizēt totalizatoru un derības, un atvērt bingo un spēļu zāli Vaļņu ielā 39, 
Cēsīs, Cēsu novadā. 

10. Par grozījumiem 2020.gada 11.maijā  noslēgtā līgumā “Par Cēsu pilsētas pašvaldības 
uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu. 
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11. "Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanā un izsoles noteikumu apstiprināšanu".  

12. Par finansējuma piešķiršanu ielu, ietvju un laukuma seguma atjaunošanai. 
13. Par projekta pieteikuma „Vilku ielas projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi” 

iesniegšanu un aizņēmumu Valsts kasē. 
 

  Sēdi sāk vadīt J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs. Ir iesniegti papildus 
jautājumi uz domes sēdi, kā arī daži iesniegtie jautājumi ir izslēdzami no sēdes darba kārtības. 
Ir lūgums no apstiprinātās darba kārtības izslēgt 9.jautājumu “Par atļauju organizēt totalizatoru 
un derības, un atvērt bingo un spēļu zāli Vaļņu ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā”, jo vakar tika saņemts 
dokuments no ēkas īpašnieka, ka tiek lauzts Nodomu protokols par minētā nekustamā īpašuma 
nodošanu spēļu zāles atvēršanai. Līdz ar to ir negatīvs domes lēmums un jautājums tiek virzīts 
uz nākamo domes sēdi, uzaicinot uz domes sēdi uzņēmumu, kurš vēlas veikt komercdarbību. 
  No darba kārtības ir izslēdzams 13.jautājums “Par projekta pieteikuma „Vilku ielas 
projektēšanas, autoruzraudzības un būvniecības darbi” iesniegšanu un aizņēmumu Valsts kasē”, 
jo esam šāda veida lēmumu pieņēmuši 19.06.2020. 
  Savukārt tika iesniegti papildus jautājumi: 

1. Par SIA “Cēsu tirgus” attīstību.  
2. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 „Par Kokaugu 

aizsardzības komisiju”. 
3. Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā  Nr. 240 “Par konkursa 

„Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma” 
apstiprināšanu”. 

4. Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 „Par 
Transporta kustības organizācijas komisiju”. 

5. Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram. 
6. Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.80 “Par Cēsu Bērzaines 

pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu”. 
 
Ir sagatavoti seši papildus jautājumi izskatīšanai domes sēdē, kurus vēlams iekļaut darba 
kārtībā, izņemot jautājumu “Par Cēsu tirgus attīstību”. Priekšlikums šodien jautājumu 
neskatīt, ņemot vērā, ka pēdējie dokumenti ar SIA  “Cēsu tirgus” domes lēmuma projektu ir 
saņemti vakar, kā arī saņemts pirms pašām darba dienas beigām dalībnieku sapulces 
papildinātais lēmums un paskaidrojuma raksts. Līdz ar to šodien nevaram pagūt jautājumu 
caurskatīt, par to runāt, diskutēt un balsot. 
  Līdz ar to ir priekšlikums: izslēgt no darba kārtības 9.jautājumu “Par atļauju organizēt 
totalizatoru un derības, un atvērt bingo un spēļu zāli Vaļņu ielā 39, Cēsīs, Cēsu novadā” ; 
13.jautājumu “Par projekta pieteikuma „Vilku ielas projektēšanas, autoruzraudzības un 
būvniecības darbi” iesniegšanu un aizņēmumu Valsts kasē” un no papildus jautājumiem 
neiekļaut “Par SIA “Cēsu tirgus” attīstību”.  
  J.Rozenbergs aicina deputātus balsot par minētajiem grozījumiem darba kārtībā. 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, J.Žagars, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – 
nav, atturas – nav, ir apstiprināta domes sēdes darba kārtība ar minētajiem grozījumiem. 
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Apstiprinātā darba kārtība. 
 

Punkts Lēmuma nosaukums 

1 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas 
valsts simtgades pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā un 
2020.gadā 

2 Par nolikuma “Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā ”Cēsu 
Mākslas balva 2020”” apstiprināšanu 

3 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītība iestādes nolikuma apstiprināšanu 

4 Par Cēsu novada domes 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr.21 “Grozījumi Cēsu 
novada domes 2013.gada 31.oktobra nolikumā Nr.43 “Par naudas balvām Cēsu 
novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem” apstiprināšanu 

5 Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par ikdienas mācību 
sasniegumiem 

6 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines pamatskolā- 
attīstības centrā 

7 Par finansējuma piešķiršanu 

8 Par 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr. 22 “Grozījumi 2014.gada 26.jūnija 
nolikumā Nr.32 “Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu 
izskatīšanas komisijas nolikumā”” apstiprināšanu 

9 Par grozījumiem 2020.gada 11.maijā  noslēgtā līgumā “Par Cēsu pilsētas 
pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu 

10 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsis, Cēsu 
novads, nodošanu atsavināšanā un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

11 Par finansējuma piešķiršanu ielu, ietvju un laukuma seguma atjaunošanai 

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

13 Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā  Nr. 240 “Par 
konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas 
un nolikuma ” apstiprināšanu” 

14 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 „Par 
Transporta kustības organizācijas komisiju” 

15 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 

16 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.80 “Par Cēsu 
Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu” 

 
J.Rozenbergs lūdz kolēģi I.Suiju-Markovu turpināt vadīt domes sēdi, jo esmu bijis divas 
nedēļas atvaļinājumā, neesmu piedalījies komitejās šo jautājumu izskatīšanā. 
Domes sēdi turpina vadīt I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece. 

 
1. 

      Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades 
pasākumu programmas nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā 

________________________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 

 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
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– nav, (deputāts J.Žagars nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 194   “Par grozījumiem 
deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu 
programmas nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras centra vadītāja Zane Neimane 
Izsniegt:  
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” 
Cēsu novada domes  Finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskajai nodaļai, iekšējai revidentei 
 

 

2. 

Par nolikuma Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā “Cēsu Mākslas balva 2020”  
apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 

 
Izsakās A.Magone, T.Jaunzemis. 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr. 195  “Par nolikuma Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā mākslā “Cēsu 
Mākslas balva 2020”  apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Sagatavoja: K.Skrīvere 
Izsniegt/nosūtīt caur FIBU:  Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”, Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai; Cēsu novada 
pašvaldības Administrācijas birojam 

 

3. 
Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu 

Ziņo: L.Kokina,  Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Izsakās T.Jaunzemis. 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-

Markova, M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – 
nav, atturas – nav, lēmums Nr. 196 “Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma 
apstiprināšanu”  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Lēmuma projektu sagatavoja  
L.Kokina 
Nolikumu sagatavoja  
L.Balode 
Nolikums saskaņots Izglītības pārvaldē 
Lēmumu izsūtīt  
Izglītības pārvaldei 
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei 

 

4. 
Par Cēsu novada domes 2020. gada 6.augusta nolikuma Nr. 21 “Grozījumi Cēsu novada domes 

2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu 
izglītojamajiem un pedagogiem “ apstiprināšanu 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
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Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr. 197  “Par Cēsu novada domes 2020. gada 6.augusta nolikuma Nr. 21 “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2013. gada 31. oktobra nolikumā Nr. 43 “Par naudas balvām Cēsu novada 
izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem “ apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 
Sagatavoja R.Urtāne 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
Cēsu 1.pamatskolai, Cēsu 2.pamatskolai, Cēsu Bērzaines pamatskolai - attīstības centram, Cēsu Pilsētas vidusskolai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, Rāmuļu pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai 

 

5. 
Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

Izsakās T.Jaunzemis. 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr. 198  “Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par ikdienas 
mācību sasniegumiem” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja R.Urtāne  
Saskaņots ar  
Izglītības pārvaldes vadītāju 
Finanšu pārvaldi 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
Cēsu 1.pamatskolai, Cēsu 2.pamatskolai, Cēsu Bērzaines pamatskolai - attīstības centram, Cēsu Pilsētas vidusskolai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai 

 

6. 
Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu 

Cēsu Bērzaines pamatskolā  - attīstības centrā 
 

 Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes  vadītāja 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr. 199 “Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines 
pamatskolā  - attīstības centrā”  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Lēmuma projektu sagatavoja L.Kokina 
Aprēķinus sagatavoja Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs 
Saskaņots ar Finanšu pārvaldes ekonomisti A.Jurševsku 
 Lēmumu nosūtīt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram 
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7. 
Par finansējuma piešķiršanu  

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja  
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.200 “Par finansējuma piešķiršanu”  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja 
L.Kokina 
Jautājums saskaņots ar Finanšu pārvaldi 
Izsūtīt  
Finanšu pārvaldei 
Izglītības pārvaldei 

8. 
Par 2020. gada 6. augusta nolikuma Nr. 22 „Grozījumi 2014. gada 26.jūnija nolikumā Nr. 32 

‘’Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā”’’ 
apstiprināšanu 

Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 
 

Izsakās: A.Egliņš-Eglītis, J.Žagars, T.Jaunzemis. 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.201  “Par 2020. gada 6. augusta nolikuma Nr. 22 „Grozījumi 2014. gada 26.jūnija 
nolikumā Nr. 32 ‘’Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas 
nolikumā”’’ apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
9. 

Par grozījumiem 2020. gada 11. maijā noslēgtā līgumā “Par Cēsu pilsētas  
pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu” 

____________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 

 

Izsakās: A. Egliņš – Eglītis. 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.202  “Par grozījumiem 2020. gada 11. maijā noslēgtā līgumā “Par Cēsu pilsētas 
pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” pamatlīdzekļu nomu”  pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 

Sagatavoja: 
ĪAP  
Saskaņots: 
Finanšu pārvalde – Aivija Zerne 
Nosūtīt: 
FIBU/Finanšu pārvaldei/ĪAP/revidentei 
Pa pastu - Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101 
 

10. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
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_________________________________________________________________________ 
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Izsakās: S.Bormane. 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.203  “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, Cēsīs, Cēsu 
nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 

Sagatavoja: A.Ķerpe 

 

11. 
Par finansējuma piešķiršanu ielu, ietvju un laukuma seguma atjaunošanai 

_________________________________________________________________________ 
Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, 
atturas – nav, lēmums Nr.204 “Par finansējuma piešķiršanu ielu, ietvju un laukuma seguma 
atjaunošanai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja Vladimirs Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvalde  
Saskaņots: Aivija Zerne, Finanšu pārvalde 
Lēmumu nosūtīt FIBU: Finanšu pārvaldei, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei 

 
12. 

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

______________________________________________ 
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.205 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 167 
„Par Kokaugu aizsardzības komisiju” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Lēmuma projektu sagatavoja: M.Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
Izsniegt caur FIBU: 
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei; 
Personāla vadītājai. 

13. 
Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā  Nr. 240 

“Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un 
nolikuma”” apstiprināšanu” 

______________________________________________ 
Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.206  Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā  Nr. 240 
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“Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma” 
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Lēmuma projektu sagatavoja: M.Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
Izsniegt caur FIBU: 
Īpašumu apsaimniekošanas 

14. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 „Par Transporta 

kustības organizācijas komisiju” 
______________________________________________ 

Ziņo V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.207  “Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 168 
„Par Transporta kustības organizācijas komisiju” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Lēmuma projektu sagatavoja: M.Klimoviča, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste; 
Izsniegt caur FIBU: 
Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei; 
Pašvaldības policijai 
Personāla vadītājai. 

 
15. 

Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.208  “Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības 
centram” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

 

Sagatavoja Lolita Kokina 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldi 
Nosūtīt FIBU:,Cēsu  Bērzaines pamatskolai- attīstības centram, Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei  

16. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.80 “Par Cēsu Bērzaines 
pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu” 

Ziņo : L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, J.Žagars, B.Mežale, J.Rozenbergs, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, D.Trapenciere, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis), pret – nav, atturas 
– nav, lēmums Nr.209  “Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.80 “Par Cēsu 
Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei  
Cēsu Bērzaines pamatskola – attīstības centrs 
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Cēsu novada domes sēdē 06.08.2020. (prot.nr.16) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

194 1 Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Vidzemes 
koncertzāle” Latvijas valsts simtgades pasākumu programmas 
nodrošināšanai 2019.gadā un 2020.gadā 

195 2 Par nolikuma “Cēsu novada mākslinieku gada balva vizuālajā 
mākslā ”Cēsu Mākslas balva 2020”” apstiprināšanu 

196 3 Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītība iestādes nolikuma 
apstiprināšanu 

197 4 Par Cēsu novada domes 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr.21 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2013.gada 31.oktobra nolikumā 
Nr.43 “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu 
izglītojamajiem un pedagogiem” apstiprināšanu 

198 5 Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par 
ikdienas mācību sasniegumiem 

199 6 Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines 
pamatskolā- attīstības centrā 

200 7 Par finansējuma piešķiršanu 

201 8 Par 2020.gada 6.augusta nolikuma Nr. 22 “Grozījumi 2014.gada 
26.jūnija nolikumā Nr.32 “Publisku izklaides un svētku pasākumu 
iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikumā”” apstiprināšanu 

202 9 Par grozījumiem 2020.gada 11.maijā  noslēgtā līgumā “Par Cēsu 
pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums” 
pamatlīdzekļu nomu 

203 10 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Baltā iela 14, 
Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanā un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

204 11 Par finansējuma piešķiršanu ielu, ietvju un laukuma seguma 
atjaunošanai 

205 12 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā 
Nr. 167 „Par Kokaugu aizsardzības komisiju” 

206 13 Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 25. jūlija lēmumā  
Nr. 240 “Par konkursa „Par skaistāko Cēsu novada dārzu un 
sakoptāko teritoriju” komisijas un nolikuma ” apstiprināšanu” 

207 14 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017. gada 13. jūlija lēmumā 
Nr. 168 „Par Transporta kustības organizācijas komisiju” 

208 15 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības 
centram 

209 16 Par grozījumiem Cēsu novada domes 26.03.2020. lēmumā Nr.80 
“Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nolikuma 
apstiprināšanu” 

 
 

Veikts domes sēdes audio ieraksts. 
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Sēdes vadītāja 
Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece     I.Suija-Markova 
 
Protokolēja 
Administrācijas biroja sekretāre      A.Alksnīte 
Cēsīs, 06.08.2020. 

 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU 
 ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


