
Cēsu novada domes sēdē 21.04.2022. (prot.nr.9) 
pieņemto lēmumu saraksts 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

172 1 Par kaitējuma atlīdzināšanu administratīvā pārkāpuma lietvedībā 

173 2 Par Cēsu novada domes 2022. gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 
“Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu 

174 3 Par pašvaldības īpašuma “Uzkauši-Doles”, Skujenes pagastā, Cēsu 
novadā, daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

175 4 Par pašvaldības nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai “Disku golfs” 

176 5 Par nekustamā  īpašuma „Ķelles”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 

177 6 Par nekustamā  īpašuma „Kubuliņi”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 

178 7 Par nekustamā  īpašuma „Miezīši”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 

179 8 Par nekustamā  īpašuma Maija iela 4-52, Liepa, Liepas pagastā, Cēsu 
novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu 

180 9 Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu,  sanitārās kailcirtes un 
sanitārās izlases cirsmas “Mežparks” izsoles noteikumu  apstiprināšanu 

181 10 Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu,  2 kailciršu, 1 galvenās 
izlases un 1 sanitārās izlases cirsmas “Priekuļu pagasta pašvaldības 
zeme” izsoles noteikumu  apstiprināšanu 

182 11 Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu,  sanitārās izlases 
cirsmas “Ulmaņbirzs” izsoles noteikumu  apstiprināšanu 

183 12 Par nedzīvojamās telpas “Knēžās”, Priekuļos, Priekuļu pagastā, Cēsu 
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

184 13 Par nekustamā  īpašuma „Sūnāji”, Mārsnēnu pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 

185 14 Par nekustamā īpašuma Pilsoņu iela 6-3, Līgatne, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

186 15 Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 23-15, Līgatne, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

187 16 Par nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma ar adresi Pureņu iela 1, 
Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas pag., Cēsu nov. nodošanu atsavināšanai un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu 

188 17 Par nekustamā īpašuma “Ezeri”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes 
vienības atsavināšanu 

189 18 Par nekustamā īpašuma “Ezeri”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes 
vienības atsavināšanu 

190 19 Par nekustamā īpašuma “Ķīlis”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu novadā, 
zemes vienības nodošanu atsavināšanai 



191 20 Par nekustamā īpašuma “Irbītes”, Inešu pagastā, Cēsu novadā, zemes 
vienības nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

192 21 Par nekustamā īpašuma “Vecigauņi”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu 
novadā, atsavināšanas procesa uzsākšanu 

193 22 Par nekustamā īpašuma “Noras”, Inešos, Inešu pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanas procesa uzsākšanu 

194 23 Par rezerves zemes fonda zemes vienības iekļaušanu Cēsu novada 
Raiskuma pagasta nekustamā īpašuma “Jaunblaņķi” zemes vienību 
platībā 

195 24 Par tirdzniecības kioska, kadastra apzīmējums 42010051605002, un 
tam pieguļošās teritorijas Cēsu pils parkā, Palasta ielā 24, Cēsīs, Cēsu 
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

196 25 Par Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2022.-
2026.gadam 

197 26 Par Cēsu novada domes 2022. gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 12 
“Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības 
ieceres akceptu” apstiprināšanu 

198 27 Par konkursa “Par finansējuma piešķiršanu vasaras skolām” nolikuma 
apstiprināšanu 

199 28 Par piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem 

200 29 Par Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas nometņu izmaksu tāmes 
apstiprināšanu 

201 30 Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada deju kolektīvu pārbaudes 
skates nodrošināšanai 

202 31 Par finansējuma piešķiršanu skijoringa pasākumam 

203 32 Par degvielas patēriņa limita noteikšanu transportlīdzekļiem 

204 33 Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” likvidāciju 

205 34 Par Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes projektu konkursa 
nolikuma apstiprināšanu 

206 35 Par Līgatnes apvienības pārvaldes projektu konkursa nolikuma 
iedzīvotāju iniciatīvas “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināšanu 

207 36 Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes projektu konkursa 
“Iedzīvotāji veido savu vidi” nolikuma apstiprināšanu 

208 37 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022.gada 24.marta lēmumā Nr. 
137 “Par galvojuma nodrošināšanu valsts kasē projekta “Rehabilitācijas 
centra "Līgatne" administratīvā korpusa "Skaļupēs", Skaļupēs, Līgatnes 
pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un 
ergoefektivitāte, paaugstināšana” realizācijai” 

209 38 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022.gada 24.marta lēmumā Nr. 
138 “Par galvojuma nodrošināšanu valsts kasē projekta “Rehabilitācijas 
centra "Līgatne" guļamkorpusa "Skaļupēs", Skaļupēs, Līgatnes 
pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un 
energoefektivitāte paaugstināšana” realizācijai” 

210 39 Par Cēsu novada attīstības programmu darbības perioda pagarināšanu 
un investīciju plānu aktualizēšanu 



211 40 Par projekta pieteikuma  „Energoefektivitātes paaugstināšana 
pašvaldības ēkā Rūpnīcas ielā 8, Liepā, Liepas pagastā” izstrādi  un 
iesniegšanu 

212 41 Par projekta pieteikuma  „Jumpravas ielas atjaunošana Līgatnē, Cēsu 
novadā” izstrādi  un iesniegšanu 

213 42 Par projekta pieteikuma  „Pašvaldības autoceļa Lieltītmaņi – 
Upesmuižnieki atjaunošana Līgatnes pagastā, Cēsu novadā” izstrādi  un 
iesniegšanu 

214 43 Par projekta pieteikuma  “Vecpiebalgas vidusskolas pirmsskolas 
izglītības iestādes ēkas jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu” 
izstrādi  un iesniegšanu 

215 44 Par projekta pieteikuma  “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) un 
sadzīves notekūdeņu tīklu izbūve Spārē, Amatas pagastā” izstrādi  un 
iesniegšanu 

216 45 Par projekta pieteikuma  “Pašvaldības autoceļa  Zaube - Jaungalžēni 
posma km 0.450 - 1.650 pārbūve Zaubes pagasts, Cēsu novads” 
izstrādi  un iesniegšanu 

217 46 Par grozījumiem Cēsu novada domes 09.09.2021. lēmumā Nr. 203 “Par 
investīciju projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Cēsu Valsts ģimnāzijā” 
izstrādi un iesniegšanu 

218 47 Par Cēsu novada domes 2022.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” 
apstiprināšanu 

219 48 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra lēmumā 
Nr. 405 "Par deleģēšanas līguma slēgšanu  ar biedrību "Cerību spārni"" 

220 49 Par izmaiņām Cēsu novada domes 2022.gada 27.janvāra lēmumā Nr. 
27 “Par projekta pieteikuma "Priekuļu kultūras nama skatuves 
apgaismojuma maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes 
uzlabošanai" iesniegšan 

221 50 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma 
centrs ” 2021.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

222 51 Par Cēsu Valsts ģimnāzijas attīstības plāna 2021./2022.m.g. – 
2023./2024.m.g. apstiprināšanu 

223 52 Par Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas attīstības plāna 2022. – 
2026.gadam apstiprināšanu 

224 53 Par Cēsu novada teritorijas veidošanu kā brīvu teritoriju no ģenētiski 
modificētiem kultūraugie 

225 54 Par nekustamo īpašumu  „Tauna ezers” un „Tauna mežs”, Vecpiebalgas  
pagastā, piekritību pašvaldībai 

226 55 Par grozījumiem 2021.gada 19.augusta lēmumā "Par Cēsu novada 
tūrisma attīstības stratēģijas  2022.-2026.gadam izstrādi un darba 
grupas izveidi” 

227 56 Par komandējumu uz Andeni (Norvēģijā) 

228 57 Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora darba tiesisko attiecību 
izbeigšanu 



229 58 Par Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja pienākumu 
izpildītāju uz laiku 

230 59 Par Cēsu novada ģerboni 

231 60 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022. gada 24.marta lēmumā Nr. 
143 "Par Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu konkursa nolikuma 
apstiprināšanu" 

 


