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Cēsīs 

 

Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov. 

 

Sēde sasaukta: 15.07.2016. 

Sēdi atklāj: 21.07.2016. plkst.15.00 

Sēdi slēdz: 21.07.2016. plkst. 16.30 

 
 

Sēdē piedalās: 

Cēsu novada domes deputāti: A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E.Geruļskis, M.Sestulis, U.Lencbergs, A.Bimbirulis. 

 

Nepiedalās darba dēļ:  I.Lāce, T.Jaunzemis, L.Krastiņa, I.Timermanis, M.Malcenieks 

 

Piedalās Cēsu novada pašvaldības un iestāžu darbinieki: Administrācijas vadītājs J.Goba, 

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs V.Krastiņš, Attīstības nodaļas vadītāja L.Madelāne, 

Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos I.Groza, 

Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja S.Zvirbule, Administratīvi juridiskās nodaļas  juriste- 

personāla speciāliste I.Ruhmane, izpilddirektors A.Mihaļovs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Zerne, 

revidente B.Kuplā, Būvvaldes teritorijas plānotājs M.Ulāns, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma 

centrs” direktors J.Markovs.  

 

Sēdi vada: Domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs 

 

Protokolē: Administratīvi juridiskās nodaļas vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos 

I.Groza. 

 

J.Rozenbergs atklāj domes sēdi. 

Aicina deputātus  izsludināto darba kārtību papildināt un apstiprināt ar diviem papildus 

jautājumiem - Par metu konkursa „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde” žūrijas 

komisiju  un Informāciju “Meliorācijas ietekme uz lauksaimniecības attīstību un vides 

saglabāšanu” 

 

Deputāti balsojot apstiprina domes sēdes darba kārtību. 

Ar Cēsu novada dome ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, 

A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs),, 

“pret”- nav, “atturas”- nav,  21.07.2016. Cēsu novada domes sēdes darba kārtība apstiprināta. 
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APSTIPRINĀTĀ DARBA KĀRTĪBA 

 

1. Par Cēsu 2.pamatskolas direktoru  

Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste 

2. Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru  

Ziņo: J.Rozenbergs, Izglītības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas 

priekšsēdētājs 

3. Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam  pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs 

4. Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu internātpamatskolas - rehabilitācijas centra  nolikumā” 

apstiprināšanu. 

5. Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu. 

Ziņo:  Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts 

6.   Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu  nov. 

7.  Par Sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanu Cēsu   

Mākslas festivāla laikā. 

8. Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases   

izglītojamajiem. 

9.   Par Cēsu Profesionālās vidusskolas virtuves telpu nomas maksas apstiprināšanu 

10. Par nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija-1”, Vaives pagasts, Cēsu novads pārdošanu. 

11. Grozījumi Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumā Nr. 245 “Par pašvaldības 

stipendijas un finansējumu mācību maksai” 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

12. Par nekustamo īpašumu - dzīvokļu Nr.1 un Nr.6, Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, 

izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

13. Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov. nomas tiesību  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs 

14. Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

      Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste 

15. Par metu konkursa „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde” žūrijas 

komisiju 

     Ziņo: M. Ulāns, Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs 

16. Informācija “Meliorācijas ietekme uz lauksaimniecības attīstību un vides 

saglabāšanu” 

      Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors 
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1. 

 

 

Par Cēsu 2.pamatskolas direktoru 

_______________________________________________________________________ 

Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- 

nav,   Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.200 “Par Cēsu 2.pamatskolas 

direktoru”pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā.  
 
Sagatavoja I.Ruhmane 

Saskaņots Izglītības nod. 

Ziņo I.Ruhmane 

Izsniegt O.Bicāns , Fin.nod., Admin.jurd.nod., Cēsu2.pamatskola, Izglīt.nod. 

 

 

 

2. 

Lēmuma projekts 
 

 

Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru 

______________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Izglītības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas 

priekšsēdētājs 

 

Izsakās deputāts M.Niklass, ka Personāla komisija ir vērtējusi J.Markova darbu, izteikusi 

atzinību un uzticējusi turpināt, un mums domes sēdē nav laika 20 minūtes vēl veltīt uzklausīšanai 

un ziņojumam, uzticamies komisijai un aicina balsot par J. Markovu. 

 

Deputāts A.Bimbirulis vēlas dzirdēt J.Markova viedokli, kā viņš vērtē līdzšinējo sadarbību 

ar domi, ko vajadzētu uzlabot. 

 

J.Markovs atbild, ka sadarbību vērtē kā labu. Viņš ir nācis un piedalījies sēdēs, ziņojis par 

problēmām, vajadzībām, sniedzis informāciju. Godprātīgi pildījis savu darbu. 

 

A.Bimbirulis jautā J.Rozenbergam, kādas kļūdas vai nepilnības Personāla vērtēšanas un 

atlases komisija ir saskatījusi J.Markova līdzšinējā darbā, jo par tādām minēja Niklasa kungs. 

 

J.Rozenbergs min, ka tās ir bijušas personāla vadībā, veidojot komandu, pats kā direktors 

tur pārāk lielu personisko rūpi par saimnieciskām lietām, šos jautājumus nepieciešams deleģēt 

citiem un pašam nodarboties ar stratēģiskiem jautājumiem. Tajā pat laikā veiksmīgi tika galā ar 

organizatorisko un saturisko jautājumu, kad Kultūras centra nodaļa īsi pirms koncertzāles 

atklāšanas pārtrauca darba attiecības.  

 

Ar 9  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs,  M.Niklass, E. 

Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- nav,   Cēsu novada 

domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.201  “Par pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un 

Tūrisma centrs” direktoru” pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā. I.Suija-Markova 

balsošanā nepiedalās. 
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Ziņo: J.Rozenbergs, Izglītības iestāžu vadītāju un izpilddirektora vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs 

Sagatavoja :  I.Ruhmane 

Izsniegt : J.Markovs, Admin.jurid.nod. , CKTC 

 

 

Pielikumā: Cēsu Kultūras un Tūrisma centra infografika 

 

J.Rozenbergs novēl veiksmi J.Markovam turpmākajā darbā un I.Ruhmane pasniedz ziedus.  

 

3. 

 

Par Cēsu novada teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam  pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai  

 

Ziņo: A.Melbārdis, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, 

“atturas”- nav,  Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.202 “Par Cēsu novada 

teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam  pilnveidotās redakcijas nodošanu 

publiskajai  apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” pieņemts. Lēmums – 

protokola pielikumā.  

No domes sēdes iziet deputāts A.Melbārdis. 

 

4. 

 

Par nolikuma  

”Grozījumi Cēsu internātpamatskolas -  rehabilitācijas centra nolikumā”  

apstiprināšanu  

 

Ziņo: Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts 

 

Ar 9  balsīm “par” (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, 

E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- nav,  Cēsu novada 

domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.203 “Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu 

internātpamatskolas -  rehabilitācijas centra nolikumā” apstiprināšanu” pieņemts. Lēmums 

– protokola pielikumā.  

 

5. 

 

Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu 

___________________________________________________________________ 

Ziņo: Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāts 

 

 

Ar 9  balsīm “par” ( J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, 

E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- nav,  Cēsu novada 

domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr. 204 “Par Līvu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” 

pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā.  
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Sagatavoja B.Dambīte, L.Kokina, A.Gabranova 

Izsūtīt caur Fibu  

Izglītības nodaļai, Līvu pamatskolai 

Izsniegt Līvu pamatskolai – 2 eks. 

 

 

6. 

 

Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov. 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

  

Ar 9balsīm “par” (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, 

E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- nav,  Cēsu novada 

domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.205 “Par maksas pakalpojumiem virtuves telpām un 

iekārtām Pūces ielā 2a, Cēsīs, Cēsu nov.” pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā.  

 

Sagatavoja: L.Kokina, D.Eglīte 

Nosūtīt FIBU:Finanšu nodaļai, Izglītības nodaļai, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 

 
Pielikumā: Telpu izmaksu aprēķins 

 

Domes sēdē turpina piedalīties deputāts A.Melbārdis. 

 

7. 

 

Par Sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsīs, Cēsu novadā izmantošanu Cēsu Mākslas 

festivāla laikā 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

 Ar 9 balsīm “par” (J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, 

E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- nav,  Cēsu novada 

domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.205  “Par Sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsīs, Cēsu 

novadā izmantošanu Cēsu Mākslas festivāla laikā” pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā.  

 

Pielikumā: Cēsu Pils ģildes fonda iesniegums 

 

 
Sagatavoja L.Kokina 

Izsniegt - Cēsu pilsētas Sporta skolai, Finanšu nodaļai 

Nosūtīt - nodibinājums  “CĒSU PILS ĢILDES FONDS “ Baznīcas laukums 1,Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101 

 

8. 

 

Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu novada izglītības iestāžu  

8. un 11. klases izglītojamajiem  

_________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, 

M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- nav,  

Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.207  “Par naudas balvu piešķiršanu Cēsu 
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novada izglītības iestāžu 8. un 11. klases izglītojamajiem ” pieņemts. Lēmums – protokola 

pielikumā.  
 

Sagatavoja:  

L.Kokina , B.Dambīte 

Lēmumu izsūtīt:  

Izglītības nodaļai 

Finanšu nodaļai 

Cēsu 1. pamatskolai  

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai 

Cēsu Valsts ģimnāzijai 

Cēsu Pilsētas vidusskolai 

Rāmuļu pamatskolai 

B.Kuplajai 

 

 

Pielikumā: Protokols ar audzēkņu sarakstu un vērtējumu 

 

 

9. 
 

 

Par Cēsu Profesionālās vidusskolas virtuves telpu nomas maksas apstiprināšanu 

  

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- 

nav,  Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.208 “Par Cēsu Profesionālās 

vidusskolas virtuves telpu nomas maksas apstiprināšanu” pieņemts. Lēmums – protokola 

pielikumā.  

 

 Pielikumā: Telpu izmaksu aprēķins 

 
Lēmuma projektu sagatavoja L.Kokina, M.Apsīte  

Kontaktinformācija par izmaksām sagatavoja  

Cēsu Profesionālās vidusskolas  

vecākā grāmatvede  

Sandra Ungura 26163935 

Saskaņots ar Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļas ekonomistu Antru Jurševsku  

Pieņemto lēmumu izsniegt:                 

Fibu sistēmā – Cēsu Profesionālajai vidusskolai, Finanšu no 

Oriģinālu  – Cēsu Profesionālajai vidusskolai – 1eks. 
 

 

10. 

 

Par nekustamā īpašuma “Rāmuļu stacija-1”, Vaives pagasts, Cēsu novads pārdošanu   

_____________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- 

nav,  Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr. 209 “Par nekustamā īpašuma “Rāmuļu 
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stacija-1”, Vaives pagasts, Cēsu novads pārdošanu  ” pieņemts. Lēmums – protokola 

pielikumā.  
 

 

Sagatavoja: V. Krastiņš, 12.07.2016. 

Saskaņots:  Cēsu novada pašvaldības Adminstratīvi juridiskā nodaļa, Finanšu nodaļa,  

Nosūtīt: XX 

 Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības:  Finanšu nodaļai, NĪ nodaļai (3.eks.).  

 

 

11.  

 

Grozījumi Cēsu novada domes 08.10.2015. lēmumā Nr. 245 

 “Par pašvaldības stipendijas un finansējumu mācību maksai”  

________________________________________________________________________ 

Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- 

nav,  Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr. 210 “Grozījumi Cēsu novada domes 

08.10.2015. lēmumā Nr. 245 “Par pašvaldības stipendijas un finansējumu mācību maksai”  
”pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā.  
 
Sagatavoja I.Ruhmane 

Saskaņots Fin.nod. 

Ziņo I.Ruhmane 

Izsniegt Fin.nod., Admin.jurd.nod. 

 

 

12.  
 

 

Par nekustamo īpašumu - dzīvokļu Nr.1 un Nr.6, Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā,  

izsoles rezultātu apstiprināšanu 

____________________________________________________________________ 

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- 

nav,  Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr. 211 “Par nekustamo īpašumu - 

dzīvokļu Nr.1 un Nr.6, Cepļa ielā 3, Cēsīs, Cēsu novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu” 

pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā.  

 

 
Sagatavoja: V. Krastiņš 

11.07.2016 

Saskaņots:  Cēsu novada pašvaldības Adminstratīvi juridiskā nodaļa, Finanšu nodaļa 

Nosūtīt: XX 

 Izsniegt: Cēsu novada pašvaldības: Adminstratīvi juridiskajai nodaļai, Finanšu nodaļai, NĪ nodaļai . 

 

 
 

 

 

13. 
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Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, Cēsīs, Cēsu nov. nomas tiesību  izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

___________________________________________________________________ 

 

Ziņo: V.Krastiņš, Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs 
 

 

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- 

nav,  Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.212 “Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 66, 

Cēsīs, Cēsu nov. nomas tiesību  izsoles rezultātu apstiprināšanu” pieņemts. Lēmums – 

protokola pielikumā.  

 

 

14. 

Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

Ziņo: I.Ruhmane, juriste-personāla speciāliste 

 

Ar 9  balsīm “par” (A.Melbārdis, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-Markova, M.Niklass, 

E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- nav,  Cēsu novada 

domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr. 213 “Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja 

atvaļinājumu” pieņemts. Lēmums – protokola pielikumā. J.Rozenbergs nepiedalās balsošanā. 

 
Sagatavoja I.Ruhmane 

Izsniegt Fin.nod., Admin.jurid.nod. 

 

15. 
 

Par metu konkursa „Vienības laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde” žūrijas komisiju 

 

Ziņo: M. Ulāns, Cēsu novada Būvvaldes galvenais teritorijas plānotājs. 
 

J.Rozenbergs ierosina  pagarināt metu konkursa darbu iesniegšanas termiņu.  M.Ulāns to 

ņems vērā.  

Ar 10  balsīm “par” (A.Melbārdis, J.Rozenbergs, G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Suija-

Markova, M.Niklass, E. Geruļskis, M.Sestulis, A.Bimbirulis, U.Lencbergs), “pret”- nav, “atturas”- 

nav,  Cēsu novada domes 21.07.2016. sēdes lēmums Nr.214 “Par metu konkursa „Vienības 

laukuma, Cēsīs, pārbūves ieceres izstrāde” žūrijas komisiju” pieņemts. Lēmums – protokola 

pielikumā.  

 

16. 

 

Informācija “Meliorācijas ietekme uz lauksaimniecības attīstību un vides 

saglabāšanu” 

_____________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors 
 

 

Pielikumā prezentācijas ziņojums. 
 

 



  

9 

 

Izsakās deputāti A.Melbārdis, M.Niklass, G.Grosbergs par projekta   lietderību, ka pašvaldības 

līdzfinansējums ir ievērojums, cik būs projekta rezultātā ieguvēju, vai būs atdeve no projekta. Ka 

lietderīgāk no finanšu līdzekļu izlietojuma skatījuma ir projektu neturpināt. Nav saprotami arī 

konkrēti mērķi. 

 

I.Suija – Markova norāda, ka projekta rezultātā galvenie ieguvēji ir šie 81 zemju īpašnieki, kuru 

teritorijas skar šī meliorācijas zona.  

 

A.Bimbirulis jautā, vai par šo projektu ir runāts ar zemniekiem, ir izzināts viņu viedoklis. 

 

A.Mihaļovs atbild, ka šobrīd sarunas  norit otrajā kārtā. Pirmajā reizē ir izrunāts ar visiem. 

Laikietilpīgs jautājums, jo katrs cilvēks ir jāuzrunā individuāli. Vairākums paudis atbalstu šim 

projektam. Tiek gatavoti saistošie noteikumi, ar kuriem noteiks zemju īpašnieku atbildību par 

meliorēto teritoriju uzturēšanu.  

 

M.Niklass rosina pārtraukt projekta īstenošanu, jo sākotnējā iecere neatbilst projekta mērķim.  

 

M.Sestulis min, ka esam tendēti jautājumu sakārtot, taču, ja jautājumu nesakārtosim, tad arī to arī 

nerealizēsim.  

 

A.Bimbirulis uzskata, ka projekts ir jāturpina. Šis projekts ir virzīts uz zemes uzlabošanu un 

sakārtošanu, un kas tad laukos ir svarīgāks par zemi? Ja mēs nedarīsim neko, tā ir  bezatbildība. 

Cēsu novads nav tikai Cēsu pilsēta, kur ir vieglāks saprotami un vieglāk realizējami attīstības 

projekti. Ar šo arī daļēji var tikt sakārtota ceļu infrastruktūra.  

 

A.Melbārdis min, ka ir kopumā par šādu projektu, bet vai šis ir tas, kādu rezultātu gaidām? 

Sākotnēji aptverošā teritorija bija plašāka.  

 

U.Lencbergs min, ka vieniem projekta rezultātā situācija uzlabosies, bet citiem var pasliktināties, 

jo šobrīd dabā darbojas dabīgā attece.  

Izsakās L.Madelāne un citē projekta pieteikuma vadlīnijas, kas nosaka pašvaldības koplietošanas 

sistēmā būtisku ietekmi.  

Maksimāli pieejamais finansējuma apjoms ir 300 00 tkst. eiro, un pašvaldība var pieteikties tikai 

vienu reizi. 

 

Domes sēdē tiek aplēsts,  ka pašvaldības ieguldījums līdzfinansējumā šajā projektā ir ap 110 tkst. 

eiro.  

 

I.Suija  - Markova norāda, ka balstāmies šobrīd uz pieņēmumiem. Nav veikta apsekošana un izpēte 

dabā. Bet šis solis mums ir jāveic tik un tā. Ierosina ieguldīt finansējumu apsekošanā, un tad 

atgriežamies pie šī jautājuma. Šis jau vēl nav projekts, bet ir diskusija par projektu.  

 

A.Bimbirulis atbalsta priekšlikumu par apsekošanas nepieciešamību. Jo šis ir stāsts par iedzīvotāju 

interešu un vajadzību izzināšanu.  

 

A.Mihaļovs atgādina to, ko paši deputāti ir konstatējuši: ka daudzi īpašnieki šobrīd šādu darbus 

nav spējīgi veikt un daudziem šī nav šobrīdējā prioritāte.  

 

J.Rozenbergs atzīmē, ka šis ir kompleksi risināms jautājums. Rezumējot diskusiju, tiek dots 

uzdevums darba grupai A.Mihaļova vadībā: 

1) slēgt līgumu ar speciālistu  ar darba uzdevumu – jaunu meliorācijas grāvju apsekošana un 

atzinuma sagatavošana; 
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2) rakstiskajā saskaņojumā par projekta realizāciju ar zemju īpašniekiem paredzēt punktu par 

īpašnieka pienākumu rekonstruēto meliorēto grāvju turpmākajā uzturēšanā; 

3) sagatavot kartogrāfisko materiālu, kas atspoguļo atjaunoto meliorācijas sistēmas darbības 

areālu; 

4) sagatavotajā materiālā atspoguļot pašvaldības īpašumu, kas arī ietilpst atjaunojamās sistēmas 

teritorijā; 

4) apzināt projekta ietekmi uz pašvaldības vides un attīstības jautājumiem. 

 

Gan A.Mihaļovs, gan I.Suija – Markova norāda, ka ietekme šīs izpētes gadījumā būs novērtēta 

tikai mehāniski, bet ne ekonomiskā. Ekonomiskajai ietekmei ir nepieciešama daudz plašāka izpēte, 

analīze.  
 

 

Citu jautājumu nav. 

 

J.Rozenbergs slēdz domes sēdi.  
 

 

 

Veikts domes sēdes audio ieraksts. 

 

 

Sēdes vadītājs 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs/personiskais paraksts/    J.Rozenbergs 

 

 

Protokolēja   /personiskais paraksts/    I.Groza 

 

Cēsīs, 25.07.2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


