Cēsu novada domes sēdē 08.09.2022. (prot.nr.17)
pieņemto lēmumu saraksts
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Par aizņēmumu prioritārā investīciju projekta “Siltumtīklu izbūve no
Br.Kaudzīšu ielas 3a līdz Gaujas ielai 25a un no Gaujas ielas 25a līdz
Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā” īstenošanai
Par aizņēmumu investīciju projekta “Divkārtu virsmas apstrāde Meldru,
Pureņu, Viršu, Niedru, Mārtiņa, Ķiršu, Vārnu, Vālodzes, Ata Kronvalda un
Kalnmuižas ielās, Cēsīs, Cēsu novadā” īstenošanai
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022.gada 21.aprīļa lēmumā
Nr.203 “Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumā Nr. 446 “Par
SIA “Cēsu siltumtīkli” 2022.gada investīciju plāna saskaņošanu
Par grozījumiem 2001. gada 27. februārī noslēgtā līguma “Par Cēsu
pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Cēsu siltumtīklu uzņēmums”
pamatlīdzekļu nomu”
Par nekustamā īpašuma daļas Turaidas iela 6, Cēsis, Cēsu nov., pirkšanu
Par Cēsu novada domes 2022. gada 8.septembra saistošo noteikumu
Nr.34 “Par Cēsu novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu
izīrēšanas kārtību" apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022.gada 8.septembra saistošo noteikumu
Nr.35 “Grozījumi 2021.gada 2. decembra saistošajos noteikumos Nr.14
“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”” apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada 29. decembra lēmumā
Nr. 449 “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu”
Par ilgtermiņa saistībām Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšanai
Par Cēsu novada domes 2022.gada 8.septembra saistošo noteikumu
Nr.36 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Cēsu novadā” apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022. gada 8. septembra noteikumu Nr.69
“Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika Cēsu novada apvienību pārvaldēs” apstiprināšanu
Par maksas pakalpojumiem Priekuļu vidusskolā
Par Cēsu novada domes 2022. gada 8. septembra saistošo noteikumu
Nr.37 “Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 16. jūnija saistošajos
noteikumos Nr.26 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem””
apstiprināšanu
Par ilgtermiņa saistībām ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Cēsu
novada izglītības iestādēs
Par ēdināšanas izmaksām Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs
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Par apstiprinātā projekta “Izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības
programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošana Cēsu novada
izglītības iestādēs” (identifikācijas Nr.VP2022/3-50) īstenošanu
Par Liepas pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Par papildus finansējumu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādē
asistenta pakalpojuma nodrošināšanai
Par atbalstu Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei dalībai Erasmus+
1.pamatdarbību ‘’Personu mobilitāte mācību nolūkos’’ programmas
(KA122) projektā “Jaunas metodes bērnu ar speciālām vajadzībām
izglītošanai pirmsskolā un iekļaušanai vienaudžu kolektīvā. Pedagogu
apmācība par inovatīvajām pedagoģijas pieejām, metodēm pirmsskolas
izglītībā”;
Par atbalstu Jaunpiebalgas vidusskolas dalībai Eiropas Savienības
Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora
projektā “Runāsim angliski!”
Par finansējuma piešķiršanu un amata vienības – “apkopējs”
apstiprināšanu Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā
Par amata vienības izveidi Drabešu Jaunajā pamatskolā ēdināšanas
pakalpojuma nodrošināšanai
Par Cēsu novada pašvaldības dalību Pilsētas mēru Paktā un Cēsu novada
ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2030. gadam izstrādi
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA “Tet” par optiskā kabeļa
guldīšanu kabeļu kanalizācijā elektronisko sakaru pakalpojumu
nodrošināšanai
Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Pīlādžu ielā 5-11, Augšlīgatnē,
Cēsu novadā
Par Cēsu novada domes 2022. gada 11.augusta saistošo noteikumu
Nr.33 “Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas
kārtību” precizēšanu
Par nekustamā īpašuma “Sērmūkšu karjers”, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr.42780070131, nodošanu atsavināšanai un
elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Lauku Aleksandri”, Skujenes pagasts, Cēsu
novads, kadastra Nr.42780070194, nodošanu atsavināšanai un
elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Kāres”, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads,
kadastra Nr.42460020576, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Galdnieki”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu
novadā, atsavināšanas vērtības apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma “Pie Purmaļiem”, Inešu pagastā, Cēsu novadā,
nodošanu atsavināšanai
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Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
“Mēderu iela 4”, Cēsīs, Cēsu novadā, kadastra numurs 4201 009 0536,
grozot teritorijas plānojumu
Par 2022. gada 8.septembra noteikumu Nr.70 “Grozījumi Cēsu novada
civilās aizsardzības komisijas nolikumā” apstiprināšanu
Par projekta pieteikuma “Energoefektivitātes paaugstināšana
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā Raiskumā, Raiskuma pagastā,
Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu
Par projekta pieteikuma „Līvu pirmsskolas izglītības iestādes “Līvu
skola”, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā, ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana” izstrādi un iesniegšanu
Par precizējumiem Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta
saistošajos noteikumos Nr.32 “Par Cēsu novada simboliku”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.08.2022. lēmumā Nr.483 “Par
nekustamā īpašuma Priežu iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pagastā,
Cēsu novadā, atsavināšanu zemes īpašniekam”
Par ēdināšanas izmaksām Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs
Par ēdināšanas izmaksām Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs
Par SIA “Līgatnes Komunālserviss” piegādāto siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu maksas apstiprināšanu

