
 
CĒSU NOVADA DOMES SĒDE 

2020.GADA 27.AUGUSTĀ 
PROTOKOLS NR. 17 

 
Sēde sasaukta: 21.08.2020. 
Sēdi atklāj: 27.08.2020. plkst.10.00 
Sēdi slēdz: 27.08.2020. plkst. 12.00 
 
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, 
M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis. 
 
Nepiedalās: J.Rozenbergs, J.Žagars, D.Trapenciere. 
 
Piedalās: A.Egliņš-Eglītis, Administrācijas vadītājs; L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja;  
V.Tirzmalis, Attīstības un būvniecības pārvaldes jurists; A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja; I.Suipe, 
Cēsu novada būvvaldes vadītāja; U.Dančauskis, būvinspektors; SIA ‘’Cēsu tirgus’’ kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors A.Mihaļovs;  pašvaldības revidente 
M.Eihvalde; Komunikācijas un klientu servisa pārvaldes vadītājs K.Pots; Īpašumu apsaimniekošanas 
pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks A.Ķerpe; SIA ‘’Cēsu tirgus’’ valdes priekšsēdētājs 
M.Bērziņš un valdes loceklis A.Suškins; SIA “PLUSS V” valdes loceklis J.Kalvelis. 
 
Piedalās uzaicinātās personas. 

 
Sēdi vada: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
Protokolē: A.Alksnīte, Administrācijas biroja sekretāre  

 
IZSLUDINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA 

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

2. Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu. 
3. Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu. 
4. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 7A,  Cēsis, Cēsu 

novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
5. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Paucīši”, Rīdzene, Vaives pagasts, 

Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
6. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
7. Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 

nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu. 
8. Par telpu nomas maksu nodibinājumam “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS”. 
9. Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības rīkotajiem pasākumiem sarunu 

festivālā “LAMPA”. 
10. Par nekustamā īpašuma Baltā iela 13, Cēsis, Cēsu nov., nomas izsoli. 



2 

 

11. Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības 
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’. 

12. Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par Cēsu novada izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām”. 

13. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 231 “Par ēdināšanas 
izmaksām Līvu pirmsskolas izglītības iestādē”. 

14. Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 232 “Par ēdināšanas 
maksu Rāmuļu pamatskolā”. 

15. Par Cēsu novada  pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām. 
16. Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs. 
17. Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Cēsu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs. 
18. Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” 

ūdensvada rekonstrukcijai. 
19. Par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, 

izpildes un kontroles kārtības noteikumu apstiprināšanu. 
20. Par līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu. 
21. Par maksas pakalpojumu virtuves telpām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 

Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā. 
22. Par vecāku maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzijā. 
23. Par Līvu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu. 
24. Informācija par Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmuma Nr. 27 “Par nekustamā īpašuma 

Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu”  izpildi. 
25. Par Cēsu tirgu. 

 
Sēdes vadītāja I.Suija-Markova par izmaiņām izsludinātajā domes sēdes darba kārtībā. 
Priekšlikums: no izsludinātās darba kārtības izņemt 23.jautājumu “Par Līvu pirmsskolas 
izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu” un papildus darba kārtībā iekļaut šādus 
jautājumus: 

 
1. Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā Nr.199 “Par brokastu, 

pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā”. 
2. Par  Cēsu novada domes deputāta Paula Irbina deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 

termiņa. 
3. Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā Nr.198 “Par naudas 

balvām 8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem”. 
 
Vēl ir precizējumi 25.darba kārtības jautājumā, kurš definēts kā jautājums “Par Cēsu tirgu”. 
Priekšlikums: abus iesniegtos lēmumu projektus veidot kā atsevišķus lēmumus. Līdz ar to ir iesniegts 
lēmuma projekts “Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 406 
‘’Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju’’” un iesniegtais otrs lēmuma projekts “Par SIA ‘’Cēsu tirgus’’ 
2007. gada 17.jūlijā noslēgtā Līguma par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs nomu un Līguma par 
zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs nomu pārjaunojumu” . 
 
 Sēdes vadītāja I.Suija-Markova aicina deputātus balsot par minētajiem grozījumiem darba 
kārtībā. 
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 Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – 
nav, ir apstiprināta domes sēdes 27.08.2020. darba kārtība ar minētajiem grozījumiem un 
papildinājumiem. 
 

Apstiprinātā darba kārtība. 
 

Punkts Lēmuma nosaukums 

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

2 Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 

3 Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 

4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 7A,  Cēsis, Cēsu 
novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

5 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Paucīši”, Rīdzene, Vaives pagasts, 
Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

6 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

7 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puriņi”, Vaives pagastā, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu 

8 Par telpu nomas maksu nodibinājumam “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS” 

9 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības rīkotajiem pasākumiem sarunu 
festivālā “LAMPA” 

10 Par nekustamā īpašuma Baltā iela 13, Cēsis, Cēsu nov., nomas izsoli 

11 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada 
pašvaldības nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības 
lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’ 

12 Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par Cēsu novada izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām” 

13 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 231 “Par ēdināšanas 
izmaksām Līvu pirmsskolas izglītības iestādē” 

14 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 232 “Par ēdināšanas 
maksu Rāmuļu pamatskolā” 

15 Par Cēsu novada  pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām 

16 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs 

17 Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Cēsu novada pašvaldības 
izglītības iestādēs 

18 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” 
ūdensvada rekonstrukcijai 

19 Par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles kārtības noteikumu apstiprināšanu 

20 Par līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu 

21 Par maksas pakalpojumu virtuves telpām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 
Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu novadā 

22 Par vecāku maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijā 

23 Informācija par Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmuma Nr. 27 “Par nekustamā 
īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu”  izpildi 
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24 Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 406  ‘’Par 
Cēsu tirgus attīstības koncepciju’’ 

25 Par SIA ‘’Cēsu tirgus’’ 2007. gada 17.jūlijā noslēgtā Līguma par zemes gabala Valmieras 
ielā 2, Cēsīs nomu un Līguma par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs nomu 
pārjaunojumu 

26 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā Nr.199 “Par brokastu, 
pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā” 

27 Par  Cēsu novada domes deputāta Paula Irbina deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms 
termiņa 

28 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā Nr.198 “Par naudas balvām 
8.klašu un 11.klašu izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem” 

 
1. 

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

________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece, par sagatavoto lēmuma 
projektu. SIA “LVBet” pārstāvji tika uzaicināti uz domes sēdi. Uzaicinātās personas uz domes sēdi 
nav ieradušās. Aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. 

  
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 210 “Par atļauju organizēt totalizatoru un derības, un atvērt bingo un spēļu zāli Vaļņu ielā 39, 
Cēsīs, Cēsu nov.” 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. 
 
Saskaņots ar juristu V.Tirzmali 
Saskaņots ar Pašvaldības administrācijas vadītāju A.Egliņu-Eglīti 
Lēmumu FIBU nosūtīt: 
SIA „LVBet”, reģ. Nr.50203083121, juridiskā adrese: Elizabetes iela 33 - 8, Rīga, LV-1010, administration@lvbet.com  
Sagatavoja V.Tirzmalis 
 

2. 
Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 

________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Suipe, Cēsu novada būvvaldes vadītāja 

  
 

Izsakās: uzaicinātā persona, I.Suija-Markova, V.Tirzmalis, U.Dančauskis. 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 211 “Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

mailto:administration@lvbet.com
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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:_____ 

 
3. 

Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 
________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Suipe, Cēsu novada būvvaldes vadītāja 
  

Izsakās: uzaicinātā persona, I.Suija-Markova, V.Tirzmalis, U.Dančauskis, A.Melbārdis. 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 212 “Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu” 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:______ 

 
4. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 7A,  Cēsis, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

_____________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks 
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Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 213 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Leona Paegles iela 7A,  Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 
 

5. 
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Paucīši”, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, 

nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 
_______________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 214  “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Paucīši”, Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu 

novads, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: A.Ķerpe  

 
6. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai 
un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

_________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 215  “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu 

atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Sagatavoja: A.Ķerpe 

 
 

7. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu  

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 216  “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puriņi”, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Ķerpe 

 

8. 
Par telpu nomas maksu nodibinājumam “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS” 

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



7 

 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 217  “Par telpu nomas maksu nodibinājumam “Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS””  pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
 

9. 
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības rīkotajiem pasākumiem 

sarunu festivālā “LAMPA” 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 218 “Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības rīkotajiem pasākumiem 
sarunu festivālā “LAMPA”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

 
10. 

Par nekustamā īpašuma Baltā iela 13, Cēsis, Cēsu nov., nomas izsoli 
___________________________________________________________________ 

Ziņo: Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, 
E.Geruļskis, T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – 
nav, lēmums Nr. 219 “Par nekustamā īpašuma Baltā iela 13, Cēsis, Cēsu nov., nomas izsoli” 
 pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

11. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības 

nekustama un kustama īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais centrs”’’ 

 

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks   
 

 

Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, 
M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, (deputāte I.Suija-
Markova nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 220 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 
28.02.2019. lēmumā Nr. 83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama īpašuma 
nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu 
Olimpiskais centrs”’’ pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
 

12. 
Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par Cēsu novada izglītības iestāžu 

pedagoģisko darbinieku amatalgām” 
________________________________________________________________________ 
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Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 221 “Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 „Par Cēsu novada izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku amatalgām” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja: A.Kamzole 
 Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāju L.Kokinu 
Nosūtīt FIBU: Cēsu Pilsētas vidusskolai, , Cēsu 2. pamatskolai, Rāmuļu pamatskolai, ,Līvu  PII   ,Cēsu pilsētas 1.PII, Cēsu pilsētas 3.PII, Cēsu pilsētas 
3.PII, Cēsu pilsētas 5.PII, Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei 

 
13. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 231 “Par ēdināšanas izmaksām Līvu 
pirmsskolas izglītības iestādē” 

Ziņo: L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 222 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 231 “Par ēdināšanas izmaksām Līvu 

pirmsskolas izglītības iestādē”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
Līvu pirmsskolas izglītības iestādei 

 
14. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 232 “Par ēdināšanas maksu Rāmuļu 
pamatskolā” 

Ziņo: L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 223  “Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā Nr. 232 “Par ēdināšanas maksu 

Rāmuļu pamatskolā”” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt  
Izglītības pārvaldei  
Finanšu pārvaldei 
Rāmuļu pamatskolai 
 

 
 
 

15. 
Par Cēsu novada  pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
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Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 224 “Par Cēsu novada  pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēnešalgām” 
  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Sagatavoja Anda Kamzole 
Saskaņots: Ar Cēsu novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāju L.Kokinu 
Nosūtīt FIBU: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, Cēsu Valsts ģimnāzijai, , Cēsu Pilsētas vidusskolai, Cēsu 1. pamatskolai, Cēsu 2. 

pamatskolai, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai, Līvu  PII  ,Rāmuļu pamatskolai,Cēsu  Bērzaines pamatskolai- attīstības centram, Cēsu pils. 

Mākslas skolai, Cēsu pils. Sporta skolai, Cēsu Bērnu un jauniešu centram, Cēsu pilsetas 1.PII. Cēsu pilsetas 3.PII. Cēsu pilsetas 4.PII, Cēsu pilsetas 
5.PII,Finanšu pārvaldei, Izglītības pārvaldei  

 
 

16. 
Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs  

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 225  “Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Caur FIBU izsniegt 
Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādei 
Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādei 
 Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītībai 
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 

17. 
Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs 

____________________________________________________________________ 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Izsakās: I.Suija-Markova. 
 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 226 “Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā Cēsu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Izsniegt caur FIBU  
Izglītības pārvaldei 
Rāmuļu pamatskolai 
Cēsu Valsts ģimnāzijai 
 DACVĢ 
Cēsu Pilsētas vidusskolai 
Cēsu 1.pamatskolai  
Cēsu 2.pamatskolai  
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai  
Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centrs 
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18. 
Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” ūdensvada 

rekonstrukcijai 

Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 
 

Ar 11 balsīm – par (A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, T.Jaunzemis, 
M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts 
G.Grosbergs nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 227 “Par finansējuma piešķiršanu Cēsu 

novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” ūdensvada rekonstrukcijai” pieņemts (lēmums – 
protokola pielikumā) 
 
 

Sagatavoja: S. Grīnberga, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” juriste, t. 64127889. 

Lēmums izsniedzams:  
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (FIBU); 

M. Eihvaldei,  Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei (FIBU); 

Cēsu novada pašvaldības aģentūrai “Sociālais dienests” – 1 eks. 
 

 
19. 

Par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) 
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtības noteikumu apstiprināšanu 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 228 “Par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un 

kontroles kārtības noteikumu apstiprināšanu”  pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 

Sagatavoja; A.Zerne 

 
20. 

Par līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu 
__________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 229  “Par līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu” 

pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
 
 

Sagatavoja: SIA “CĒSU KLĪNIKA” valde 

 
21. 

Par maksas pakalpojumu virtuves telpām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā Pūces ielā 2A, 
Cēsīs, Cēsu novadā 

Ziņo : L.Kokina , Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

 
Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 230  “Par maksas pakalpojumu virtuves telpām Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā Pūces ielā 

2A, Cēsīs, Cēsu novadā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
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Sagatavoja : 
Lolita Kokina 
Nosūtīt FIBU: 
 Cēsu Pilsētas vidusskolai 
Finanšu pārvaldei 
Izglītības pārvaldei 
 

22. 
Par vecāku maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā  

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

  Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 231  “Par vecāku maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts 

ģimnāzijā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
Sagatavoja  
L.Kokina 
Caur FIBU izsniegt 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 
Izglītības pārvaldei 
Finanšu pārvaldei 
 

23. 

Informācija par Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmuma Nr. 27 “Par nekustamā 
īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu”  izpildi 

 
 Ziņo I.Suipe, Būvvaldes vadītāja. Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmums Nr. 27 “Par 
nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu nov., piespiedu sakārtošanu”  izpildīts daļēji: izvākti 
būvgruži, atslogotas un vēdinātas konstrukcijas. Nav izpildīta lēmuma daļa par konservācijas 
projekta iesniegšanu. Būvvalde ir aptaujājusi 4 projektēšanas birojus, kas atsūtījuši konservācijas 
projekta piedāvājuma izmaksas amplitūdā no 27 līdz 36 tūkstošiem eiro.  
03.09.2020. ir paredzēta tikšanās ar KMP pārstāvjiem, lai izrunātu jautājumu par  iespējām 
atsavināt kultūras pieminekli. 

 
Deputāti vienojas  informāciju pieņemt zināšanai. 
 

24. 

Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 406 
 ‘’Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju’’ 

____________________________________________________________________________ 
Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 

 
  Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 232 “Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra lēmumā Nr. 406 
 ‘’Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju’’” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 
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25. 
Par SIA ‘’Cēsu tirgus’’ 2007. gada 17.jūlijā noslēgtā Līguma par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs nomu 

un Līguma par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs nomu pārjaunojumu 
________________________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 

  Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 233 “Par SIA ‘’Cēsu tirgus’’ 2007. gada 17.jūlijā noslēgtā Līguma par zemes gabala Valmieras 
ielā 2, Cēsīs nomu un Līguma par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs nomu pārjaunojumu”” 
pieņemts (lēmums – protokola pielikumā) 

 
 

26. 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā Nr.199 “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, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 234 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā Nr.199 “Par brokastu, 
pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā”” pieņemts 
(lēmums – protokola pielikumā) 
 
 
Sagatavoja: L.Kokina 
 Saskaņots: Finanšu pārvaldi 
Nosūtīt FIBU: Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 

 
 

27. 
Par  Cēsu novada domes deputāta Paula Irbina deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 
____________________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Suija-Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece 
 

 P.Irbins. Vēlos pateikt kolēģiem paldies  par darbu. Man bija liels gandarījums kopā strādāt, esmu 
daudz ko iemācījies no diskusijām, kuras notika. Jāsaka paldies  arī vēlētājiem, kuri balsoja par mani, 
bija man uzticējuši šo pienākumu. Ceru, ka uzticēto pienākumu es pildīju godam pārstāvot Cēsu 
iedzīvotāju intereses. 
 
Izsakās: I.Suija-Markova. 
 
Ar 11 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, (deputāts 
P.Irbins nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 235 “Par  Cēsu novada domes deputāta 
Paula Irbina deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
Sagatavoja: S.Zvirbule 

Izsniegt: P.Irbinam, Cēsu novada Vēlēšanu komisijai (priekšsēdētāja L.Dzemido), Finanšu pārvaldei. 
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28. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.198 “Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu 

izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem” 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
  Ar 12 balsīm – par (G.Grosbergs, A.Malkavs, B.Mežale, I.Suija-Markova, M.Malcenieks, E.Geruļskis, 
T.Jaunzemis, M.Sestulis, A.Melbārdis, P.Irbins, I.Laiviņš, R.Sproģis), pret – nav, atturas – nav, lēmums 
Nr. 236 “Par grozījumiem Cēsu novada domes lēmumā Nr.198 “Par naudas balvām 8.klašu un 
11.klašu izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem”” pieņemts (lēmums – protokola 
pielikumā) 

 
 
Lēmuma projektu sagatavoja  
L.Kokina 
Lēmumu izsūtīt  
Finanšu pārvaldei 
Izglītības pārvaldei 

 
Cēsu novada domes sēdē 27.08.2020. (prot.nr.17) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

210 1 Par atļauju organizēt totalizatoru un derības, un atvērt 
bingo un spēļu zāli Vaļņu ielā 39, Cēsīs, Cēsu nov. 

211 2 Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 

212 3 Par Cēsu novada būvvaldes lēmuma apstrīdēšanu 

213 4 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Leona 
Paegles iela 7A,  Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai 
un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

214 5 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Paucīši”, 
Rīdzene, Vaives pagasts, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 

215 6 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Vītolu iela 
9, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

216 7 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Puriņi”, 
Vaives pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un 
cenas apstiprināšanu 

217 8 Par telpu nomas maksu nodibinājumam “Fonds atvērtai 
sabiedrībai DOTS” 

218 9 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības 
rīkotajiem pasākumiem sarunu festivālā “LAMPA” 

219 10 Par nekustamā īpašuma Baltā iela 13, Cēsis, Cēsu nov., 
nomas izsoli 

220 11 Par grozījumiem Cēsu novada domes 28.02.2019. lēmumā Nr. 
83 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustama un kustama 
īpašuma nodošanu pārvaldījumā un bezatlīdzības lietošanā 
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sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Cēsu Olimpiskais 
centrs”’’ 

221 12 Grozījumi Cēsu novada domes 02.08.2018. lēmumā Nr.248 
„Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku 
amatalgām” 

222 13 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā 
Nr. 231 “Par ēdināšanas izmaksām Līvu pirmsskolas izglītības 
iestādē” 

223 14 Par grozījumiem Cēsu novada domes 25.07.2019. lēmumā 
Nr. 232 “Par ēdināšanas maksu Rāmuļu pamatskolā” 

224 15 Par Cēsu novada  pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 
vadītāju mēnešalgām 

225 16 Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādēs 

226 17 Par izglītības procesu organizēšanu 2020./2021.mācību gadā 
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs 

227 18 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrai “Sociālais dienests” ūdensvada rekonstrukcijai 

228 19 Par Cēsu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) 
izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles 
kārtības noteikumu apstiprināšanu 

229 20 Par līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” par veselības 
aprūpes pakalpojuma sniegšanu 

230 21 Par maksas pakalpojumu virtuves telpām Draudzīgā 
Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā Pūces ielā 2A, Cēsīs, Cēsu 
novadā 

231 22 Par vecāku maksas noteikšanu ēdināšanas pakalpojumam 
Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 

info 24 Informācija par Cēsu novada domes 13.02.2020. lēmuma 
Nr. 27 “Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 24, Cēsīs, Cēsu 
nov., piespiedu sakārtošanu”  izpildi 

232 25 Par grozījumu Cēsu novada domes 2019. gada 19. decembra 
lēmumā Nr. 406  ‘’Par Cēsu tirgus attīstības koncepciju’’ 

233 26 Par SIA ‘’Cēsu tirgus’’ 2007. gada 17.jūlijā noslēgtā Līguma 
par zemes gabala Valmieras ielā 2, Cēsīs nomu un Līguma 

par zemes gabala Dzintara ielā 3, Cēsīs nomu pārjaunojumu 

234 27 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā 
Nr.199 “Par brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu 
Cēsu Bērzaines pamatskolā – attīstības centrā” 

235 28 Par  Cēsu novada domes deputāta Paula Irbina deputāta 
pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa 

236 29 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.08.2020. lēmumā 
Nr.198 “Par naudas balvām 8.klašu un 11.klašu 
izglītojamajiem par ikdienas mācību sasniegumiem” 

 
 

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, 27.08.2020. 

 
 
 

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

 
 
 

 

 
 


