
Cēsu novada domes sēdē 24.03.2022. (prot.nr.7) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

118 1 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 

119 2 Par vidējo izmaksu apstiprināšanu Cēsu novada pašvaldības vispārējās 
izglītības iestādēs. 

120 3 Par nekustamā īpašuma Magoņu iela 20, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu 
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

121 4 Par nekustamā īpašuma Vaives iela 36, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu 
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

122 5 Par nekustamā īpašuma Tērces, Vaives pagastā, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

123 6 Par pašvaldības īpašuma “Ziedu lauks”, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā, 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

124 7 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Cīpas”, Veselavas pagastā, Cēsu 
novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu 

125 8 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Transformators”, Liepas pagastā, 
Cēsu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu. 

126 9 Par telpu nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, 
Inešos, Inešu pagastā  nodošanu nomā. 

127 10 Par telpu nedzīvojamā ēkā „Zemnieki”, īpašumā „Inešu pamatskola”, 
Inešos, Inešu pagastā  nodošanu nomā. 

128 11 Par nekustamā  īpašuma „Irbītes”, Inešu pagastā, Cēsu novadā, 
atsavināšanas procesa uzsākšanu. 

129 12 Par nekustamā īpašuma “Jaunmelderi”, Taurenē, Taurenes pagastā, 
Cēsu novadā, zemes vienības  nodošanu atsavināšanai un elektroniskās 
izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

130 13 Par nekustamā īpašuma “Ķeņģi", Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, 
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 

131 14 Par Cēsu pilsētas pansionāta direktora mēnešalgu. 

132 15 Grozījumi Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra lēmumā Nr.413 
“Par deleģējuma līgumu ar biedrību “KUULtūrisms”. 

133 16 Par Cēsu novada domes 2022.gada 24.marta Saistošo noteikumu Nr.9 
“Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Cēsu novadā” apstiprināšanu 

134 17 Par deleģējuma līguma slēgšanu ar SIA “Mērniecības datu centrs” 

135 18 Par Priekuļu novada teritorijas plānojuma 2017.-2029.gadam 
2.redakcijas pilnveidošanu 



136 19 Par Lielstraupes pils kompleksa nomas maksas noteikšanu mākslas 
filmas “LOTUS” filmēšanai. 

137 20 Par galvojuma nodrošināšanu valsts kasē projekta “Rehabilitācijas 
centra "Līgatne" administratīvā korpusa "Skaļupēs", Skaļupēs, Līgatnes 
pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes 
paaugstināšana” realizācijai. 

138 21 Par galvojuma nodrošināšanu valsts kasē projekta “Rehabilitācijas 
centra "Līgatne" guļamkorpusa "Skaļupēs", Skaļupēs, Līgatnes pagastā, 
Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” 
realizācijai. 

139 22 Par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu. 

140 23 Par Cēsu novada pašvaldības automašīnas OPEL ASTRA STATION 
WAGON nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu. 

141 24 Par  dzīvokļu Nr.3 un Nr.6 Gaujas ielā 2, Nr.1 Brīvības ielā 1 un Nr.16 
Brīvības ielā 5, Līgatnē, Cēsu novadā maiņu. 

142 25 Par SIA “ZEIT HOTEL” iesnieguma izskatīšanu. 

143 26 Par Cēsu novada uzņēmējdarbības grantu konkursa nolikuma 
apstiprināšanu 

144 27 Par grozījumiem 03.02.2015. līgumā par ūdenssaimniecības sabiedriskā 
pakalpojuma sniegšanu slēgšanu ar Cēsu pilsētas sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību ‘’VINDA’’. 

145 28 Par dalību projektā “Arts on Prescription” un pieteikuma izstrādi un 
iesniegšanu 

146 29 Par Cēsu novada kultūras pārvaldības reorganizāciju 

147 30 Par Cēsu novada tūrisma pārvaldības reorganizāciju 

148 31 Par Latvijas Republikas Veselības ministrijas nekustamo īpašumu 
Straupes pagastā  pārņemšanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā 

149 32 Par klienta līdzmaksājumu par sociālo pakalpojumu “Aprūpe mājās” 

150 33 Par Cēsu novada domes 2022. gada 24. marta saistošo noteikumu 
Nr.10 “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.24 „Par Cēsu novada pašvaldības 
pabalstiem”” apstiprināšanu 

151 34 Par koka ēkas - guļbūves pie Līgatnes dabas taku Informācijas centra un 
Ielu tirdzniecības vietu pie Līgatnes dabas taku informācijas  centra 
nomas  tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

152 35 Par Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes projektu konkursa 
nolikuma apstiprināšanu 

153 36 Par projekta pieteikuma “Apgaismojuma ierīkošana sabiedrisko 
aktivitāšu norises vietā Stalbē” iesniegšanu 

154 37 Par ziedojumu Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam 

155 38 Par 2022.gada 24.marta nolikuma Nr.25 “Grozījumi 2021.gada 
9.septembra nolikumā Nr.39 “Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes 
“Mežmaliņa” nolikums” apstiprināšanu. 



156 39 Par Cēsu novada jaunatnes iniciatīvas projektu konkursa nolikuma 
apstiprināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu projektā 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” 

157 40 Precizējumi Cēsu novada domes 2022.gada 24.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Bērnu reģistrācijas kārtība uzņemšanai Cēsu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības 
programma” 

158 41 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada 29.decembra lēmumā 
Nr.449 “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu” 

159 42 Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 2021.gada 
publiskā pārskata apstiprināšanu 

160 43 Grozījumi Cēsu novada domes  02.12.2021. lēmumā Nr. 434 “Par Cēsu 
novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas izveidošanu” 

161 44 Par Cēsu novada pašvaldības personāla politikas apstiprināšanu 

162 45 Par Cēsu novada pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikumu 
apstiprināšanu. 

163 46 Par Cēsu novada pašvaldības sadarbības līgumu apturēšanu vai 
izbeigšanu ar Krievijas Federācijas Pleskavas pilsētu un Baltkrievijas 
Republikas Horodokas rajonu. 

164 47 Par grozījumiem 2022.gada 10.marta domes lēmumā Nr.115 "Par 
atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem un Ukrainas sabiedrības vispārējam 
atbalstam" 

165 48 Par piemaksām izglītības iestāžu darbiniekiem. 

166 50 Par nomas un ēdināšanas maksas apstiprināšanu Aleksandra Bieziņa 
Raiskuma pamatskolā. 

167 51 Par izmitināšanas maksas pakalpojuma apstiprināšanu telpās Skolas iela 

2, Melbārži, Zosēnu pagasts, Cēsu novads 

168 52 Par ēdināšanas un izmitināšanas maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

Drabešu Jaunajā pamatskolā 

169 53 Par izmitināšanas maksas pakalpojuma apstiprināšanu Dzērbenes 

pagastā 

170 54 Par ēdināšanas un izmitināšanas maksas pakalpojuma apstiprināšanu 

Vecpiebalgas pagastā 

 

 


