
Cēsu novada domes sēdē 11.11.2021. (prot.nr.12) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

330 1 Par Cēsu novada būvvaldes vadītāja apstiprināšanu 
331 2 Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja apstiprināšanu 
332 3 Par Cēsu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. iecelšanu 
333 4 Par amata vienības izveidošanu Cēsu novada pašvaldībā 
334 5 Par Vecpiebalgas apvienības pārvaldes apbalvojumu piešķiršanu 
335 6 Par nominācijas “Vecpiebalgas novada lepnums” piešķiršanu 
336 7 Par Vecpiebalgas apvienības pārvaldes apbalvojuma piešķiršanu 

nominācijās „Gada skolotājs” un „Gada pirmsskolas izglītības darbinieks 
337 8 Par nekustamā  īpašuma „Norkalni-1”, Vecpiebalgā, Vecpiebalgas  

pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu 
338 9 Par nekustamā  īpašuma „Ēdene”, Dzērbenes pagastā, Cēsu novadā, 

atsavināšanas procesa uzsākšanu 
339 10 Par konkursa „Cēsu novada uzņēmējs 20…” nolikuma Nr. 66 

apstiprināšanu 
340 11 Par Cēsu novada domes 2021.gada 11.novembra noteikumu Nr. 67 

“Noteikumi par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi bērna uzņemšanai 
Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē” 
apstiprināšan 

341 12 Par nekustamo īpašumu maiņu 
342 13 Par nekustamā īpašuma „Pie Egļukalna”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, 

kadastra Nr. 42780100017, atsavināšanas pabeigšanu 
343 14 Par apstiprinātā projekta “Lielstraupes pils parka vēsturiskā izpēte” 

īstenošanu 
344 15 Par Cēsu novada komunikācijas un klientu servisa funkciju centralizācijas 

apstiprināšan 
345 16 Par Cēsu novada centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes 

struktūras apstiprināšanu 
346 17 Par Cēsu novada centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes 

struktūras apstiprināšanu 
347 18 Par Cēsu centrālās administrācijas Finanšu pārvaldes struktūras 

apstiprināšan 
348 19 Par Cēsu novada informācijas un komunikāciju tehnoloģiju pārvaldes 

struktūras apstiprināšanu 
349 20 Par Cēsu novada pašvaldības policijas darbības uzsākšanas plāna 

apstiprināšan 
350 21 Par Cēsu novada pašvaldības iestādes “Cēsu novada pašvaldības policija” 

nolikuma apstiprināšanu 
351 22 Par Cēsu novada pašvaldības iestādes “Cēsu novada pašvaldības policija” 

štatu saraksta apstiprināšanu 
352 23 Par nedzīvojamo telpu Bērzaines ielā 16/18, Cēsis, Cēsu novads, 

nodošanu bezatlīdzības lietošan 



353 24 Par Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošo 
noteikumu  Nr. 10 „Par Cēsu novada pašvaldības atbalstu bērniem 
bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm 
un aizbildņiem” apstiprināšanu 

354 25 Par projekta “Vidzeme iekļauj” turpmāko īstenošanu 
355 26 Par reorganizācijas plāna Cēsu novada Sociālā dienesta darbības 

uzsākšanai, Cēsu novada sociālā dienesta nolikuma un amata vienību 
saraksta apstiprināšanu 

356 27 Par ēku iegādi radošo un digitālo industriju kvartāla attīstībai Raiņa ielā, 
Cēsīs, Cēsu novadā 

357 28 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa Nr.7 Lenču 
ielā 46B, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas 
apstiprināšanu 

358 29 Par līdzfinansējuma maksas nenoteikšanu profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības  nodarbībām Cēsu  novada izglītības iestādēs valstī 
izsludinātā ārkārtējās situācijas laikā 

359 30 Par Cēsu novada domes 2021.gada 11. novembra saistošo noteikumu 
Nr.11 “Par atvieglojumu piemērošanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

360 31 Grozījumi Cēsu novada domes 2021.gada 15.aprīļa lēmumā Nr.99 “Par 
darba grupu par Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību vienotas finanšu 
vadības sistēmas izveidi un programmas ieviešanu” 

361 32 Par Budžeta komisijas izveidošanu 
362 33 Par finanšu līdzekļu pārdali no Izglītības pārvaldes budžeta uz Cēsu 

novada pašvaldības  projektu "Cēsu novada izglītības iestāžu 
modernizācija 

363 34 Par grozījumiem Cēsu novada domes 17.06.2021. lēmumā Nr. 181 “Par 
ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai 

364 35 Par futbola segtās halles attīstību Cēsu novada Priekuļu pagastā 
Info 36 Informācija. "Cēsu novada tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes gaita" 
365 37 Par papildus finansējuma piešķiršanu projekta “Ūdensapgādes, 

kanalizācijas tīklu un ielu apgaismojuma pārbūve dzīvojamo māju 
kvartālā Straupes pagastā”  realizācijai 

366 38 Par Cēsu novada domes 2021. gada 11. novembra saistošo noteikumu 
Nr. 12 “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.8 „Par pamata sociālās palīdzības pabalstiem, pabalstu 
krīzes situācijā un pabalstiem atsevišķu izdevumu apmaksai trūcīgām un 
maznodrošinātām personām Cēsu novadā”” apstiprināšanu 

367 39 Par aizņēmumu investīciju projektam “Piebalgas pamatskolas ēkas 
pārbūve par sociālās aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu 
novads” 

 
 

 


