Cēsu novada domes sēdē 16.06.2022. (prot.nr.12)
pieņemto lēmumu saraksts
Lēmuma Punkts
Lēmuma nosaukums
nr.
316
1
Par vēlēšanu iecirkņiem
317
2
Par 2021.gada Cēsu novada pašvaldības publiskā pārskata
apstiprināšanu
318
3
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumā Nr. 446 “Par
SIA „Cēsu siltumtīkli” 2022.gada investīciju plāna saskaņošanu
319
4
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija noteikumu Nr.46 “Par
Kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība pārņem privātus infrastruktūras
objektus vai zemes vienības pašvaldības īpašumā” apstiprināšanu
320
5
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.20
“Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Cēsu novadā”
apstiprināšanu
321
6
Par Cēsu novada domes 2022. gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.21
„Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu
to kopiju saņemšanai” apstiprināšanu
322
7
Par Cēsu novada domes 2022. gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.22
„Par reklāmu, izkārtņu, citu informatīvo materiālu un vides objektu
izvietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu
323
8
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu tūrisma attīstības
aģentūra” nolikuma un struktūras apstiprināšanu
324
9
Par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" nolikuma
apstiprināšanu
325
10
Par Cēsu novada pašvaldības iestādes "Kultūras pārvalde" struktūras un
amata vienību apstiprināšanu
326
11
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības
aģentūra” direktora amata vienības apstiprināšanu un mēnešalgas
apmēra noteikšanu
327
12
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija nolikuma Nr.49
“Grozījums Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8
“Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikums” apstiprināšanu
328
13
Par līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” uz Ministru kabineta
2022.gada 8.februāra noteikumiem Nr.112 balstītā projekta “Cēsu
klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai
iedzīvotājiem” realizēšanai
329
14
Par zvejas limitu noteikšanu un zvejas rīku licenču piešķiršanu Cēsu
novada ūdenstilpēs, un zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu
330
15
Par precizējumiem Cēsu novada domes 2022. gada 21.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.11 “Sabiedriskās kārtības noteikumi”
331
16
Par Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktora pienākumu
izpildītāju uz laiku
332
17
Par Straupes pamatskolas direktoru
333
18
Par Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktoru
334
19
Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktoru
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Par Cēsu pilsētas Sporta skolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku
Par Priekuļu vidusskolas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku
Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora pienākumu
izpildītāju uz laiku
Par Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāja darba tiesisko attiecību izbeigšanu
Par Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu
izpildītāju
Par Cēsu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.23
“Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās
pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības
iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla
braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu”
apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošos noteikumu Nr.24
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības iestādēs, kuras
darbojas Cēsu novada teritorijā un īsteno profesionālās ievirzes un
interešu izglītības programmas” apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.25
“Par interešu un pieaugušo izglītības programmu licencēšanu”
apstiprināšanu
Par papildus finansējumu Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē
“Zvaniņi” asistenta pakalpojuma nodrošināšanai
Par Spāres pamatskolas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
Par virtuves iekārtu nomas maksas noteikšanu izglītības iestādēs
Par ēdināšanas maksas noteikšanu “Dziesmu diena Rāmuļos”
dalībniekiem Rāmuļu pamatskolā
Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu
Par nomas maksu nometņu organizēšanai Eiropas Savienības fonda
projekta „Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības
veicināšanai un slimību profilaksei”, identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/105.
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Cēsu novada pašvaldības
18.04.2017. vienošanās (reģ. CNP ar Nr.: 189/2017/1-20.1.) ietvaros
apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.26
"Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Cēsu novada
pašvaldībā" apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu
Nr.18 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas
studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās sociālā darba speciālistu
programmās” precizēšanu
Par komisiju pašvaldības stipendiju piešķiršanai
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021. gada 21. oktobra lēmumā
Nr. 308 “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Rīgas pilsētas
“Rūpju bērns””
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Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. – 2036.gadam
un Cēsu novada attīstības programmas 2022. – 2028.gadam
2.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Par investīciju projekta pieteikuma izstrādi un iesniegšanu "Divkārtu
virsmas apstrāde Meldru, Pureņu, Viršu, Niedru, Mārtiņa, Ķiršu, Vārnu,
Vālodzes, Ata Kronvalda, Kalnmuižas un Briežu ielās, Cēsīs, Cēsu
novadā"
Par investīciju projekta pieteikuma izstrādi un iesniegšanu "Ceriņu ielas
pārbūve posmā no Niniera ielas līdz Ezera ielai Cēsīs, Cēsu novadā"
Par aizņēmumu investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa Čaukas –
Kūdums seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi” īstenošanai
Par aizņēmumu projekta "Divkārtu virsmas apstrāde Meldru, Pureņu,
Viršu, Niedru, Mārtiņa, Ķiršu, Vārnu, Vālodzes, Ata Kronvalda,
Kalnmuižas un Briežu ielās, Cēsīs, Cēsu novadā" īstenošanai
Par aizņēmumu projekta "Ceriņu ielas pārbūve posmā no Niniera ielas
līdz Ezera ielai Cēsīs, Cēsu novadā" īstenošanai
Par Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija saistošo noteikumu Nr.27
“Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 4.februāra saistošajos
noteikumos Nr.3 “Par Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetu””
apstiprināšanu
Par pašvaldības telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
nodibinājumam “Cēsu Digitālais centrs”
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķelles”, Mārsnēnu pag., Cēsu
nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Miezīši”, Mārsnēnu pag., Cēsu
nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kubuliņi”, Mārsnēnu pag., Cēsu
nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Sūnāji”, Mārsnēnu pag., Cēsu
nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Maija iela 4-52, Liepā, Liepas pag.,
Cēsu nov., izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, kailcirtes cirsmas
“Klabes birzs” izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu, kailcirtes cirsmas
“Noras” izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par Cēsu novada pašvaldības īpašuma Raiņa iela 27, Cēsis, Cēsu novads,
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu zemes gabaliem Dārza iela 6,
Cēsis, Cēsu novads, Dārza iela 31, Cēsis, Cēsu novads un Puķu iela 18,
Cēsis, Cēsu novads
Par nekustamā īpašuma “Priedītes”, Vaives pag, Cēsu novadā,
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu
apstiprināšanu
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Par nekustamā īpašuma Edvarda Treimaņa-Zvārguļa iela 9 - 3, Cēsis,
Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Tērces, Vaives pagastā, Cēsu novadā,
elektroniskās izsoles rezultātu apstrīdēšanu
Par nekustamā īpašuma “Dreimaņi”, Straupes pagastā, Cēsu novadā,
4/5 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai uz nomaksu
Par nekustamā īpašuma „Lejas Lejstupi”, Taurenes pagastā, Cēsu
novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu
Par nekustamā īpašuma „Ķīlis”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā,
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Leimaņkalns”, Inešos, Inešu pagastā, Cēsu
novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu
Par nekustamā īpašuma „Tauna mežs”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu
novadā, atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Ceriņi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā,
atsavināšanu
Par atbalstu Jaunpiebalgas vidusskolas Eiropas savienības Erasmus+
programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību
projekta Nr. 2019-1-ES01-KA229-064195_4 "Science in Our Hands"
(“Dabas zinātnes mūsu rokās”)
Par nekustamā īpašuma- dzīvokļa Gaujas iela 23-15, Līgatne, Cēsu
novads, atkārtotās (otrās) elektroniskās izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Par grozījumiem 2022.gada 19.maija Cēsu novada domes lēmumā
Nr.240 “Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar
ierobežotu atbildību “CĒSU OLIMPISKAIS CENTRS””
Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta
''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta
Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo
dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā
arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un
pilotprojektu īstenošanā’’ pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs ar
jauniešiem” izstrāde”
Par Cēsu novada investīciju plāna aktualizēšanu
Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu
Grozījumi Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr. 433 “Par
Administratīvās komisijas izveidošanu”
Par ilgtermiņa saistībām veselības apdrošināšanas polišu iegādei Cēsu
novada pašvaldības darbiniekiem
Par Voldemāra Cīruļa piemiņas balvas latviešu tautastērpu izstādeskonkursa nolikuma apstiprināšanu

