
Cēsu novada domes sēdē 02.12.2021. (prot.nr.14) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

372 1 Par būvatļaujas BIS-BV-4.1-2021-3353(32) apstrīdēšanas 
iesniegumu 

373 2 Par Cēsu novada pašvaldības iestādes “Cēsu novada būvvalde” 
nolikuma, struktūras un amata vienību saraksta apstiprināšanu 

374 3 Par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu 

375 4 Par Cēsu novada pašvaldības iestādes Cēsu novada bāriņtiesas 
amata vienību apstiprināšanu 

376 5 Par Cēsu novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu 

377 6 Par nedzīvojamo telpu Rūpnīcas ielā 17A, Liepā, Liepas pagastā, 
Cēsu novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

378 7 Par nekustamā īpašuma  ar kadastra Nr.4256 007 0125, 
“Jaunspundēni” Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads, pārdošanu 
ēku īpašniekam 

379 8 Par Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Pilsoņu iela 2B, Līgatne, Cēsu novads, ar kadastra Nr. 4211 006 
0042 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4211 006 0042 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 

380 9 Par nekustamo īpašumu  „Aizstrauti” un „Pie Purmaļiem”, Inešu 
pagastā, piekritību pašvaldībai 

381 10 Par Cēsu novada domes 2021. gada 2.decembra saistošo 
noteikumu Nr. 13 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu 
novadā”  apstiprināšanu 

382 11 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumā 
Nr.20 “Par Satiksmes drošības komisiju” 

383 12 Par Ainavu aizsardzības komisijas izveidošanu un nolikuma 
apstiprināšanu 

384 13 Par Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 rīcības plāna 
izstrādi 2022-2027.gadam un darba grupas izveidi 

385 14 Par Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošo 
noteikumu Nr.14 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
apstiprināšan 

386 15 Par Cēsu novada domes 2021.gada 11.novembra saistošo 
noteikumu Nr.11 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Cēsu novadā” precizētās 
redakcijas apstiprināšanu (SN Nr.15) 

387 16 Par projekta pieteikuma “Energoefektivitātes paaugstināšana 
Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā Raiskumā, Raiskuma 
pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu 

388 17 Par projekta pieteikuma “Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkā Rūpnīcas 8, Liepā, Liepas pagastā ” izstrādi un 
iesniegšanu 



389 18 Par projekta pieteikuma “Energoefektivitātes paaugstināšana 
Jaunpiebalgas vidusskolā Priežu ielā 8, Jaunpiebalgā, 
Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā” iesniegšanu 

390 19 Par projekta “Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, 
nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu” iesnieguma 
iesniegšanu un finanšu līdzekļu nodrošināšanu projekta 
īstenošanai 

391 20 Par grozījumiem Cēsu novada domes 09.09.2021. lēmumā Nr. 
203 “Par investīciju projekta „Ventilācijas sistēmas izbūve Cēsu 
Valsts ģimnāzijā” izstrādi un iesniegšanu 

392 21 Par projekta pieteikuma “Cēsu 1. pamatskolas  Gaujas ielā 17, 
Cēsīs, Cēsu novadā, mācību darbnīcas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” izstrādi un iesniegšanu 

393 22 Par projekta pieteikuma “Līvu pirmsskolas izglītības iestādes 
“Līvu skola”, Krīvos, Vaives pag., Cēsu novadā, ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādi un iesniegšanu 

394 23 Par projekta pieteikuma ”Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības 
centra,  Bērzaines ielā 34, Cēsis, Cēsu novadā, ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādi un iesniegšanu 

395 24 Par bezcerīga parāda izslēgšanu 

396 25 Par cirsmas izsoli īpašumā „Ezeri”, Kaives pagastā 

397 26 Par nekustamā īpašuma „Avotu mājas”, Nītaures pagasts, Cēsu  
novads, kadastra Nr. 42680020021, atsavināšanas pabeigšanu 

398 27 Par nekustamā īpašuma „Caunas”, Skujenes pagasts, Cēsu 
novads, kadastra Nr. 42780110005, atsavināšanas pabeigšanu 

399 28 Par nekustamā īpašuma “Dzintaru dārzi”, Nītaures pagasts, Cēsu 
novads, kadastra Nr. 42680060362, nodošanu atsavināšanai un 
elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

400 29 Par nekustamā īpašuma “Kumelītes”, Amata, Drabešu pagasts, 
Cēsu novads, kadastra Nr. 42460090095, nodošanu 
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

401 30 Par nekustamā īpašuma „Tērces”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, 
kadastra Nr. 42960060062, atsavināšanas pabeigšanu 

402 31 Par nekustamā īpašuma „Vaivariņi”, Zaubes pagasts, Cēsu 
novads, kadastra Nr. 42960030189, atsavināšanas pabeigšanu 

403 32 Par nekustamā īpašuma “Viļumi”, Nītaures pagasts, Cēsu novads, 
kadastra Nr. 42680120065, atsavināšanas pabeigšanu 

404 33 Par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Austriņi”, 
Straupē, Straupes pagastā, Cēsu novadā, reģistrēšanu 
zemesgrāmatā un atsavināšanas uzsākšan 

405 34 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību  “Cerību spārni” 

406 35 Par Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošo 
noteikumu Nr.16 „Par sociālajiem pakalpojumiem Cēsu novadā” 
apstiprināšanu 



407 36 Par Cēsu novada domes 2021. gada 2.decembra saistošo 
noteikumu Nr.17 „Par līdzfinansējumu energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
Cēsu novadā” apstiprināšanu 

408 37 Par Cēsu novada domes 2021. gada 2.decembra saistošo 
noteikumu Nr. 18 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un 
uzturēšanas saistošie noteikumi” apstiprināšanu 

409 38 Par Cēsu novada domes 2021. gada 2.decembra saistošo 
noteikumu Nr. 19 „Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai 
Cēsu novadā”apstiprināšanu 

410 39 Par Cēsu novada domes 2021. gada 2.decembra saistošo 
noteikumu Nr. 20 „Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un būvju 
uzturēšanu” apstiprināšanu 

411 40 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību „Cēsu dzīvnieku                    
aizsardzības biedrība” 

412 41 Par kustamas mantas un nekustamā īpašuma Krasta ielā 1, 
Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
„Cēsu dzīvnieku aizsardzības biedrība” 

413 42 Par deleģēšanas līgumu ar biedrību “KUULtūrisms” 

414 43 Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “KUULtūrisms” 

415 44 Par  maksas pakalpojumu cenrādi Dzērbenes pils muižas tornī 

416 45 Par Cēsu novada domes 2021.gada 2.decemba saistošo 
noteikumu Nr.21 “ Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz 
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības 
iestādei” apstiprināšanu 

417 46 Par Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra  Saistošo 
noteikumu Nr.22 ,,Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz 
licencētās vispārējās izglītības programmas izmaksas privātajai 
izglītības iestādei” apstiprināšanu 

418 47 Par Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra saistošo 
noteikumu Nr.23 “Par kārtību, kādā Cēsu novada  pašvaldība, 
budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros, piešķir stipendijas 
studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības 
programmās, darbam izglītības iestādēs “ apstiprināšanu 

419 48 Par piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem 

420 49 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu 
cenas apstiprināšanu 

421 50 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais 
centrs" 

422 51 Par sporta pasākumiem un sporta attīstībai paredzēto 
pašvaldības budžeta līdzekļu  sadales kārtību Cēsu novadā 

423 52 Par biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas 
apmaksai treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu 
organizēšanai 



424 53 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 90, 
Cēsis, Cēsu novads, kadastra apzīmējums 4201 008 1141 001, 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

425 54 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Zeltkalna iela 
9, Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu 

426 55 Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka iela 8, Cēsis Cēsu nov. 
iegādi 

427 56 Par nekustamā īpašuma Pils iela 12, Cēsis,  Cēsu nov., nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 

428 57 Par Cēsu novada pašvaldības ēku nekustamā īpašuma „Gaši”, 
Vaives pagasts, Cēsu novads, pārdošanu 

429 58 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas amata vienību 
apstiprināšanu 

430 59 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu 

431 60 Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā 

432 61 Par Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas 
izveidošanu 

433 62 Par Administratīvās komisijas izveidošanu 

434 63 Par Cēsu novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 
izveidošanu 

435 64 Par Medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

436 65 Par Publisko pasākumu komisijas izveidošanu 

437 66 Par Cēsu novada pašvaldības domes deputātu pilnvaru 
apturēšanu 

438 67              Par E.Veidenbauma literārās prēmijas piešķiršanu 

439 68           Par zemes komisijas darbības izbeigšanu Cēsu novada, Cēsu 
pilsētā 

info 69 Ziņojums par “Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par sociālās 
aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads” projekta 
darbības stratēģiju un tehniski ekonomisko pamatojumu 

 


