
Cēsu novada domes sēdē 23.02.2023. (prot.nr.3) pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
Nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

62 1 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu 
direktoru darba algas likmi kā skolotājam 

63 2 Par Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības centra nosaukuma un veida maiņu 
64 3 Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Drabešu Jaunās 

pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes 
paaugstināšanu” īstenošanai 

65 4 Par amatu, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam 
dzīvības vai veselības apdraudējumam, saraksta apstiprināšanu 

66 5 Par projektu pieteikumu iesniegšanu Valsts Zivju fondā 
67 6 Par ilgtermiņa saistībām degvielas iegādei Cēsu novada pašvaldības vajadzībām 
68 7 Par ilgtermiņa saistībām ielu asfaltbetona seguma bedrīšu remontam Cēsu 

pilsētā un Vaives pagastā, Cēsu novadā 
69 8 Par ilgtermiņa saistībām zālienu, zālāju un krūmu atvašu pļaušanai Cēsīs un 

Vaives pagastā, Cēsu novadā 
70 9 Par dāvinājuma pieņemšanu 
71 10 Par nekustamā īpašuma Baltā iela 11, Cēsis, Cēsu novads, atpakaļpirkuma 

tiesību izmantošanu 
72 11 Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 726 "Par Cēsu 

novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas 
nolikuma apstiprināšanu” 

73 12 Par Cēsu novada kultūras projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu 
74 13 Par Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursa 

nolikuma apstiprināšanu 
75 14 Par Cēsu novada domes 2023. gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.2 

“Grozījumi Cēsu novada domes 2022. gada 1.decembra saistošajos noteikumos 
Nr.49 “Pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” 
maksas pakalpojumi”” apstiprināšanu 

76 15 Par Cēsu novada domes 2023. gada 23.februāra nolikuma Nr.109 “Grozījumi 
Cēsu novada domes 2022. gada 16.jūnija nolikumā Nr.47 “Pašvaldības 
aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības aģentūra” nolikums”” 
apstiprināšanu 

77 16 Par projekta pieteikuma “Mākslas un amatniecības ekosistēma lauku 
pašvaldībās (TERRA MIRABILIS)” iesniegšanu 

78 17 Par maksas pakalpojumiem Cēsu pilsētas pansionātā 
79 18 Par pašvaldības īpašuma “Ķirškalni”, Liepas pagastā, Cēsu novadā, 

atsavināšanu par nosacīto cenu 
80 19 Par nekustamā īpašuma “Kāres”, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra 

Nr.42460020576, atkārtotas izsoles izsludināšanu un atkārtotās izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

81 20 Par nekustamā īpašuma “Mežāres”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra 
Nr.42960030111, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

82 21 Par nekustamā īpašuma “Pienavas”, Skujene, Skujenes pagasts, Cēsu novads, 
kadastra Nr.42780060107, nodošanu atsavināšanai 

83 22 Par projekta pieteikuma “Baltijas jūras reģions Ilgtspējīgas mobilitātes 
plānošanai (BSR for SUMPs)” iesniegšanu 



84 23 Par Priekuļu apvienības Teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam grozījumu 
4.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšana 

85 24 Cēsu novada teritorijas plānojuma 2025.-2035. gadam izstrādes uzsākšanu un 
darba uzdevuma apstiprināšanu 

86 26 Par Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas attīstības  stratēģijas 2023.- 
2026.gadam apstiprināšanu 

87 27 Par Liepas pamatskolas attīstības  stratēģijas 2023. - 2025. gadam 
apstiprināšanu 

88 28 Par Cēsu novada domes nolikuma “Grozījumi 2016. gada 24.novembra 
nolikumā Nr.47 “Cēsu Valsts ģimnāzijas nolikums ” apstiprināšanu 

89 29 Par Cēsu novada domes noteikumu “Noteikumi par kārtību bērna uzņemšanai  
Cēsu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”  apstiprināšanu 

90 30 Par Komisijas brīvo vietu sadalei pirmsskolas izglītības iestādē un nolikuma 
apstiprināšanu 

91 31 Par Cēsu Vēstures un mākslas muzeja nolikuma apstiprināšanu 
92 32 Par konkursa nolikuma “Par tiesībām veikt Cēsu novada pašvaldības 

ūdensobjektu apsaimniekošanu un  deleģēšanas līguma slēgšanu” 
apstiprināšanu 

 


