CĒSU NOVADA DOMES SĒDE
2018.GADA 6.DECEMBRĪ
PROTOKOLS NR. 19
Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu nov.
Sēde sasaukta: 30.11.2018.
Sēdi atklāj: 06.12.2018. plkst.10.00
Sēdi slēdz: 06.12.2018. plkst. 11.30
Sēdē piedalās Cēsu novada domes deputāti: E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks,
A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, A.Melbārdis, J.Žagars.
Nepiedalās Cēsu novada domes deputāti: T.Jaunzemis, I.Laiviņš, I.Suija-Markova.
Piedalās: administrācijas vadītāja I.Goba; Izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina; Pašvaldības mantas
atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs A.Mihaļovs; pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras
un tūrisma centrs” „Cēsu Tūrisma informācijas centrs” vadītāja A.Magone; Cēsu Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolas biroja vadītāja S.Žīgure; Cēsu novada sporta koordinatore R.Siliņa; Cēsu pilsētas
stadiona pārvaldnieka p.i. N.Krūmiņš; SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” valdes pr-js J.Markovs; Cēsu
novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” projektu vadītāja - attīstības speciāliste
V.Pleševnika.
Sēdi vada: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Protokolē: Administrācijas biroja sekretāre A.Alksnīte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Izsludinātā darba kārtība
Par iestāšanos Hanzas asociācijā.
Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola nolikumā”
apstiprināšanu.
Par projekta pieteikuma „Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””
iesniegšanu.
Par Cēsu novada domes 2018.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un
Cēsu novadā esošajos ciemos” apstiprināšanu.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu nov.,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos
pasākumos.
Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā Sabiedrībai
ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.
Par īpašumā „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov., veikto remontdarbu izmaksu iekļaušanu
nomas maksā.
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.

10. Par Cēsu novada domes 2018. gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr. __ „Par
sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un
sporta laukumos’’ apstiprināšanu.
11. Par sporta zāles nomas maksas apstiprināšanu biedrības “Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrība” Cēsu nodaļai.
12. Par līguma slēgšanu ar SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" par zemes nomu slēpošanas trašu
izveidei un darbības nodrošināšanai".
13. Informācija par sporta pasākumiem, sporta biedrībām, sasniegumiem 2018.gadā,
plānoto darbību sporta attīstībā 2019.gadā Cēsu novadā.
14. Informācija par Cēsu pilsētas stadiona noslodzi 2018.gadā.
Sēdes vadītājs lūdz papildus darba kārtībā iekļaut jautājumu “Par grozījumiem Cēsu novada domes
13.09.2018. lēmumā Nr. 304 ‘’Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu’’.
Balsošanas rezultāts par izteikto priekšlikumu: ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins,
M.Malcenieks, A.Malkavs, B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere,
A.Melbārdis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, ir apstiprināta 06.12.2018. domes sēdes darba
kārtība.
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Lēmuma nosaukums
Par iestāšanos Hanzas asociācijā
Par nolikuma Nr.43 ”Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola nolikumā”
apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 304 ‘’Par Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu’’
Par projekta pieteikuma „Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””
iesniegšanu
Par Cēsu novada domes 2018.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.27 “Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā
un Cēsu novadā esošajos ciemos” apstiprināšanu
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu nov.,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos
pasākumos
Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Par īpašumā „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov., veikto remontdarbu izmaksu
iekļaušanu nomas maksā
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Par Cēsu novada domes 2018. gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr. 28 „Par
sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas
un sporta laukumos’’ apstiprināšanu
Par sporta zāles nomas maksas apstiprināšanu biedrības “Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrība” Cēsu nodaļai
Par līguma slēgšanu ar SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" par zemes nomu slēpošanas trašu
izveidei un darbības nodrošināšanai"
Informācija par sporta pasākumiem, sporta biedrībām, sasniegumiem 2018.gadā,
plānoto darbību sporta attīstībā 2019.gadā Cēsu novadā
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Informācija par Cēsu pilsētas stadiona noslodzi 2018.gadā
1.
Par iestāšanos Hanzas asociācijā
Ziņo: A.Magone, pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs”
„Cēsu Tūrisma informācijas centrs” vadītāja

Izsakās J.Rozenbergs, P.Irbins.
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 400 “Par iestāšanos Hanzas asociācijā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Tūrisma informācijas centrs” vadītāja Andra Magone
Ziņo: Pašvaldības aģentūras „Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” nodaļas „Cēsu Tūrisma informācijas centrs” vadītāja Andra Magone
Izsniegt/nosūtīt:
Pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”
Cēsu novada pašvaldības Finanšu nodaļai
Cēsu novada pašvaldības Administratīvi juridiskajai nodaļai

2.
Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola nolikumā” apstiprināšanu
Ziņo: S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas biroja vadītāja
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 401 “Par nolikuma ”Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola nolikumā”
apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja
S.Žīgure, Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas biroja vadītāja
Pieņemto lēmumu izsniegt: Fibu sistēmā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai
Drukātā veidā – Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai

3.
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 304 ‘’Par Cēsu Tehnoloģiju un
Dizaina vidusskolu’’
L.Kokina - Izglītības nodaļas vadītāja
Izsakās J.Rozenbergs.
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 402 “Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr. 304 ‘’Par Cēsu
Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu’’” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja
L.Kokina
S.Zvirbule
Konceptuāli saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministrijas
Juridiskā un nekustamā īpašuma departamenta direktoru
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Izsniegt
Izglītības nodaļai – 2 eks. (oriģinālus - būtu labi, ja to varētu izdarīt jau ceturtdien, jo piektdien no rīta braucu uz Rīgu , varētu aizvest uz IZM)
Caur FIBU
Finanšu pārvaldei
Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai
Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei
Attīstības un būvniecības pārvaldei

4.
Par projekta pieteikuma
„Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis”” iesniegšanu
________________________________________________________________
Ziņo V.Pleševnika, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” projektu
vadītāja - attīstības speciāliste

Izsakās J.Rozenbergs.
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 403 “Par projekta pieteikuma „Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
“Cēsis”” iesniegšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Lēmuma projektu sagatavoja: V. Pleševnika, t. 64127746;
Ziņo : I.Sietiņsone, Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktore;
Lēmums nosūtāms:
Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”- 2 eks.;
Cēsu novada pašvaldības Finanšu pārvaldei (FIBU);
Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldei (FIBU); Cēsu novada pašvaldības iekšējai revidentei (FIBU).

5.
Par Cēsu novada domes 2018.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.27
„ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un
Cēsu novadā esošajos ciemos” apstiprināšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 404 “Par Cēsu novada domes 2018.gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr.27
„ Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un
Cēsu novadā esošajos ciemos” apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
6.
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu
atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu
_________________________________________________________________________
Ziņo: A.Mihaļovs, Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas priekšsēdētājs

Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 405 “Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lenču iela 40, Cēsīs, Cēsu nov.,
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola
pielikumā)
Sagatavoja: A.Ķerpe
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7.
Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos pasākumos
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 406 “Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajos
pasākumos” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: Dz.Matusēviča

8.
Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 407 “Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu nomā
Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” pieņemts
(lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: A.Ķerpe

9.
Par īpašumā „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov., veikto remontdarbu izmaksu iekļaušanu
nomas maksā
Ziņo: J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 408 “Par īpašumā „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov., veikto remontdarbu izmaksu
iekļaušanu nomas maksā” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: A.Ķerpe

10.
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
_________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, (J.Rozenbergs
nepiedalās lēmuma pieņemšanā), lēmums Nr. 409 “Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja
atvaļinājumu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: M.Veldre
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11.
Par Cēsu novada domes 2018. gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr. 28 „Par sabiedrisko
kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’
apstiprināšanu
Ziņo: R. Siliņa, Cēsu novada sporta koordinatore
Izsakās: J.Rozenbergs, M.Malcenieks, J.Markovs.
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 410 “Par Cēsu novada domes 2018. gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr. 28 „Par
sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta
laukumos’’ apstiprināšanu” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: S.Zvirbule, I.Rudzīte, R.Siliņa
Izsūtīt: Administrācijas birojam, Pašvaldības policijai, revidentam, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei, Cēsu pilsētas Sporta skolai, Cēsu 2.
pamatskolai

12.

Par sporta zāles nomas maksas apstiprināšanu biedrības “Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu
slimnieku biedrība” Cēsu nodaļai
Ziņo : R. Siliņa, Cēsu novada sporta koordinatore
Izsakās J.Rozenbergs.
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 411 “Par sporta zāles nomas maksas apstiprināšanu biedrības “Latvijas Kaulu, locītavu
un saistaudu slimnieku biedrība” Cēsu nodaļai” pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja R. Siliņa
Izsniegt FIBU Administrācijas birojam, Finanšu pārvaldei, Cēsu pilsētas Sporta skolai

13.

Par līguma slēgšanu ar SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" par zemes nomu slēpošanas trašu izveidei
un darbības nodrošināšanai"

Ziņo: sporta koordinatore R. Siliņa

Izsakās J.Rozenbergs.
Ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, P.Irbins, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis,
B.Mežale, J.Rozenbergs, M.Sestulis, R.Sproģis, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,
lēmums Nr. 412 “Par līguma slēgšanu ar SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" par zemes nomu slēpošanas
trašu izveidei un darbības nodrošināšanai" pieņemts (lēmums – protokola pielikumā)
Sagatavoja: R. Siliņa
Izsūtīt: Administrācijas birojam, Finanšu pārvaldei, revidentam
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14.
Informācija par sporta pasākumiem, sporta biedrībām, sasniegumiem 2018.gadā, plānoto
darbību sporta attīstībā 2019.gadā Cēsu novadā
_________________________________________________________________________
Ziņo : R. Siliņa, Cēsu novada sporta koordinatore. Prezentācija – protokola pielikumā.
Izsakās J.Žagars, par indikatīvajiem rādītājiem; par finansējumu; kas attiecas uz veselīgu dzīvesveidu,
tur vajag sadalīt finansējumu uz dalībnieku skaitu. Tam ir jābūt vienādam.
R.Siliņa. Jāveic izmaiņas finansējuma noteikumos.
J.Rozenbergs. Secinājumi pēc prezentācijas. Uzdot izvērtēt, pilnveidot finansējuma piešķiršanas
kārtību/noteikumus. Mēneša laikā sagatavot priekšlikumus, izskatīt Izglītības, kultūras un sporta
komitejā.
Deputāti vienojas par sekojošo:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2. Uzdot izvērtēt, pilnveidot finansējuma piešķiršanas kārtību/noteikumus. Mēneša laikā
sagatavot priekšlikumus, izskatīt Izglītības, kultūras un sporta komitejā.
3. Izstrādāt priekšlikumus par indikatīvajiem kritērijiem pēc kuriem tiek finansējums piešķirts.
15.
Informācija par Cēsu pilsētas stadiona noslodzi 2018.gadā
_____________________________________________________________
Ziņo: N.Krūmiņš, Cēsu pilsētas stadiona pārvaldnieka p.i.
Prezentācija – protokola pielikumā.
Izsakās: J.Žagars, M.Malcenieks, R.Siliņa.
J.Rozenbergs rosina aktualizēt aprēķinus par ziemas mēnešiem, kādas ir stadiona izmaksas,
stadiona lietotāju skaits; piedāvāt, kādas ir alternatīvas stadiona darba laikam. Nedēļas laikā
apkopot šo informāciju. Apkopot stadiona izmaksas pa mēnešiem; darba algas; komunālie
maksājumi u.c. Kāda ir decembra mēneša situācija. Padomāt kādi būtu nosacījumi; kāds būtu
saimnieciski izdevīgākais risinājums. Ieguvumu - izdevumu analīze.
Deputāti vienojas par sekojošo:
1. Informāciju pieņemt zināšanai.
2. Aktualizēt aprēķinus par ziemas mēnešiem, kādas ir stadiona izmaksas, stadiona lietotāju
skaits; piedāvāt, kādas ir alternatīvas stadiona darba laikam. Nedēļas laikā apkopot šo
informāciju. Apkopot stadiona izmaksas pa mēnešiem; darba algas; komunālie
maksājumi u.c. Kāda ir decembra mēneša situācija. Padomāt kādi būtu nosacījumi; kāds
būtu saimnieciski izdevīgākais risinājums. Ieguvumu - izdevumu analīze.
Cēsu novada domes sēdē 06.12.2018. (prot.nr.19)
pieņemto lēmumu saraksts
Lēmuma
nr.
400

Punkts
1

Lēmuma nosaukums
Par iestāšanos Hanzas asociācijā
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409
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411
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412
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Info

14

info
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Par nolikuma Nr.43 ”Grozījumi Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina
vidusskola nolikumā” apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 13.09.2018. lēmumā Nr.
304 ‘’Par Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolu’’
Par projekta pieteikuma „Daudzfunkcionālais sociālo
pakalpojumu centrs “Cēsis”” iesniegšanu
Par Cēsu novada domes 2018.gada 6.decembra saistošo
noteikumu Nr.27 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību Cēsu pilsētā un Cēsu novadā
esošajos ciemos” apstiprināšanu
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lenču iela 40,
Cēsīs, Cēsu nov., nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Par dalības maksu apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra
organizētajos pasākumos
Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 5, Cēsīs, Cēsu novadā,
nodošanu nomā Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
Par īpašumā „Kaķukrogs”, Vaives pag. Cēsu nov., veikto
remontdarbu izmaksu iekļaušanu nomas maksā
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Par Cēsu novada domes 2018. gada 6.decembra saistošo
noteikumu Nr. 28 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu
novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta
laukumos’’ apstiprināšanu
Par sporta zāles nomas maksas apstiprināšanu biedrības “Latvijas
Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” Cēsu nodaļai
Par līguma slēgšanu ar SIA "Cēsu Olimpiskais centrs" par zemes
nomu slēpošanas trašu izveidei un darbības nodrošināšanai"
Informācija par sporta pasākumiem, sporta biedrībām,
sasniegumiem 2018.gadā, plānoto darbību sporta attīstībā
2019.gadā Cēsu novadā
Informācija par Cēsu pilsētas stadiona noslodzi 2018.gadā

Veikts domes sēdes audio ieraksts.
Sēdes vadītājs
Cēsu novada domes priekšsēdētājs /personīgais paraksts/
Protokolēja
Administrācijas biroja sekretāre
Cēsīs, 12.12.2018.,Cēsīs

/personīgais paraksts/

J.Rozenbergs

A.Alksnīte
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