
Cēsu novada domes sēdē 19.05.2022. (prot.nr.10) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

232 1 Par SIA „Cēsu siltumtīkli” 2021.gada investīciju plāna izpildes 
apstiprināšanu 

233 2 Par kapitālsabiedrības SIA “ZAAO”, kurā Cēsu novada pašvaldībai 
pieder kapitāla daļas, 2021. gada peļņas izlietošanu 

234 3 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Cēsu 
novada administratīvajā teritorijā 

235 4 Par precizējumiem Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra 
saistošajos noteikumos Nr.20 “Par Cēsu novada teritorijas kopšanu un 
būvju uzturēšanu” 

236 5 Par ilgtermiņa saistībām Cēsu pilsētas vēsturiskā centra ielu un gājēju 
celiņu ikdienas kopšanas un uzturēšanas darbu nodrošināšanai 

237 6 Par ilgtermiņa saistībām Automašīnu nomu Cēsu novada pašvaldības 
vajadzībām 

238 7 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “Cēsu klīnika” 

239 8 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “Cēsu tirgus” 

240 9 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu 
atbildību “Cēsu olimpiskais centrs” 

241 10 Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību Cēsu pilsētas sabiedrībā ar 
ierobežotu atbildību “Vinda” 

242 11 Par Cēsu pilsētas SIA “VINDA” pamatkapitāla palielināšanu 

243 12 Par nekustamā īpašuma “Līčupītes”, kadastra Nr. 42420010094, 
nodošanu atsavināšanai 

244 13 Par Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr. 
14 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtību Cēsu novadā” apstiprināšanu 

245 14 Par Cēsu novada domes 2022. gada 19. maija saistošo noteikumu Nr.15 
“Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtība Cēsu novadā esošajās pilsētās un ciemos” apstiprināšanu 

246 15 Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” 2021.gada pārskata peļņas sadalīšanu 

247 16 Par grozījumiem 2021.gada 2.decembra Cēsu novada domes lēmumā 
Nr.420 “Par SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” sniegto maksas pakalpojumu 
cenas apstiprināšanu” 

248 17 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021.lēmumā Nr.423 “Par 
biedrību finansējumu Cēsu novada sporta bāzu nomas apmaksai 
treniņprocesa, sacensību un sporta pasākumu organizēšanai” 

249 18 Par Cēsu novada domes 2022 gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.16 
„Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas 
takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’ apstiprināšanu 

250 19 Par sportista Kaspara Stupeļa atbalstu 



251 20 Par aizņēmumu investīciju projekta „ Pašvaldības autoceļa Zaube - 
Jaungalžēni posma km 0.450 - 1.650 pārbūve, Zaubes pagasts, Cēsu 
novads” īstenošanai 

252 21 Par aizņēmumu investīciju projekta „ Pašvaldības autoceļa Lieltītmaņi – 
Upesmuižnieki atjaunošana Līgatnes pagastā, Cēsu novadā” īstenošanai 

253 22 Par aizņēmumu investīciju projekta „ Vecpiebalgas vidusskolas 
pirmskolas izglītības iestādes ēkas jumta seguma nomaiņa ar bēniņu 
siltināšanu” īstenošanai 

254 23 Par aizņēmumu investīciju projekta „ Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 
(NAI) un sadzīves notekūdeņu tīklu izbūve Spārē, Amatas pagastā” 
īstenošanai 

255 24 Par aizņēmumu investīciju projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldības ēkā Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā” 
īstenošanai 

256 25 Par aizņēmumu investīciju projekta „ Jumpravas ielas atjaunošana 
Līgatnē, Cēsu novadā” īstenošanai 

257 26 Par pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” 2021. 
gada pārskata apstiprināšanu 

258 27 Par pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” 2021. 
gada pārskata apstiprināšanu 

259 28 Par 2021. gada pārskata apstiprināšanu 

260 29 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali p/a "Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centra" māksliniecisko kolektīvu un aušanas darbnīcas "Vēverīšas" 
vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 

261 30 Par precizējumiem Cēsu novada domes 2022. gada 24. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” 

262 32 Par Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam 
un Cēsu novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 
1.redakcijas precizēšanu un nosaukuma maiņu 

263 33 Par Cēsu novada teritorijas plānojumu darbības perioda pagarināšanu 

264 34 Par Cēsu novada domes 2022. gada 19.maija noteikumu Nr. 43 „Kārtība 
par pašvaldības īpašuma atsavināšanas procesu un atsavināšanas 
rezultātā iegūto finanšu līdzekļu izlietošanu Cēsu novada pašvaldībā” 
apstiprināšanu 

265 35 Par Cēsu novada domes 2022.gada 19.maija saistošo noteikumu Nr.17 
“Par Cēsu novada pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” 
apstiprināšanu 

266 36 Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr.424 “Par 
Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas iela 90, Cēsis, Cēsu 
novads, kadastra apzīmējums 4201 0081141 001, nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā” 

267 37 Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Zaļā iela 4, Cēsis, Cēsu novads 

268 38 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Magoņu iela 20, 
Cēsīs, Cēsu nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu un tā atkārtotu 
nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu 



269 39 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Caunas iela 8, Cēsis, 
Cēsu novads, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

270 40 Par nekustamā  īpašuma Pāvila Rozīša iela 4-61, Liepā, Liepas pagastā, 
Cēsu novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu 

271 41 Par nekustamā īpašuma “Indrāni”, Veselavas pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 

272 42 Par zemes vienības iegādi 

273 43 Par zemes vienības iegādi 

274 44 Par nekustamā īpašuma “Aizstrauti”, Inešu pagastā, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai 

275 45 Par nekustamā īpašuma “Cīruļi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai 

276 46 Par nekustamā īpašuma “Kagaiņu kalns”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai 

277 47 Par nekustamā īpašuma “Tauna mežs”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai 

278 48 Par nekustamā īpašuma “Tauna purvs”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā, nodošanu atsavināšanai 

279 49 Par nekustamā īpašuma “Zaļumi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes 
vienības nodošanu atsavināšanai 

280 50 Par nekustamā īpašuma „Ceriņi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā 
atsavināšanu 

281 51 Par nekustamā īpašuma „Galdnieki”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā atsavināšanu 

282 52 Par nekustamā īpašuma “Pie Vistiņām”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā, zemes vienības  nodošanu atsavināšanai un elektroniskās 
izsoles noteikumu apstiprināšanu 

283 53 Par Cēsu novada kultūras pārvaldības reorganizācijas plānu 

284 54 Par Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 apstiprināšanu 

285 55 Par Cēsu novada tūrisma pārvaldības reorganizācijas darba plāna 
apstiprināšanu 

286 56 Par Cēsu novada tūrisma stratēģijas 2022-2026 apstiprināšanu 

287 57 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumā Nr. 468 “Par 
nekustamā īpašuma Raunas iela 12, Cēsis, Cēsu novads, kadastra Nr. 
4201 005 1502, nodošanu pārvaldīšanā SIA „Vidzemes koncertzāle”” 

288 58 Par atbrīvošanu no likumisko procentu maksāšanas 

289 59 Par grozījumiem Cēsu novada domes 22.11.2012. lēmumā Nr.553 “Par 
Cēsu novada pašvaldības sniegtajiem maksas pakalpojumiem publiskos 
izklaides un svētku pasākumos 

290 60 Par grozījumiem 2020.gada 28.augusta Līgumā par veselības aprūpes 
pakalpojuma sniegšanu Nr.115/2020 

291 61 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” apstiprināšanu 

292 62 Par deleģējuma līguma slēgšanu ar biedrību “Cerību spārni” 



293 63 Par Cēsu novada pašvaldības automašīnas OPEL ASTRA STATION 
WAGON atkārtotās izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

294 64 Par Grozījumiem Cēsu novada domes 2022. gada 10. marta lēmumā Nr. 
115 “Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrības 
vispārējam atbalstam” 

295 65 Par projekta pieteikuma iesniegšanu atbalsta pasākumam “Ieguldījumi 
meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” 

296 66 Par grozījumiem Cēsu novada domes 09.09.2021. lēmumā Nr. 154 “Par 
Cēsu novada Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 
licencēšanas komisijas izveidi un nolikuma apstiprināšanu” 

297 67 Par grozījumiem Cēsu novada domes 09.09.2021. lēmumā Nr. 155 “Par 
Cēsu novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas 
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu” 

298 68 Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.10.2021.lēmumā Nr.287 “Par 
darba grupas izveidi Cēsu novada izglītības stratēģijas 2022.-2027. 
gadam izstrādei” 

299 69 Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju 

300 70 Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju 

301 71 Par Cēsu novada Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņi" 
vadītāju 

302 72 Par Cēsu Valsts Ģimnāzijas direktora pienākumu izpildītāju uz laiku 

303 73 Par grozījumiem 01.07.2021. lēmumā Nr.7 "Par Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu" 

304 74 Par grozījumiem 02.12.2021. lēmumā Nr.383 "Par Ainavu aizsardzības 
komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu" 

305 75 Par pašvaldības aģentūras "Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs" 
direktora darba tiesisko attiecību izbeigšanu 

306 76 Par pašvaldības aģentūras "Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs" 
direktora pienākumu izpildītāju 

307 77 Par grozījumiem Cēsu novada domes  24.03.2022.  lēmumā Nr. 146 
“Par Cēsu novada kultūras pārvaldības reorganizāciju” 

308 78 Par grozījumiem Cēsu novada domes  24.03.2022.  lēmumā Nr. 147 
“Par Cēsu novada tūrisma pārvaldības reorganizāciju 

 


