
Cēsu novada domes sēdē 03.11.2022. (prot.nr.20) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
Nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

606 1 Par Cēsu novada domes 2022. gada 3.novembra nolikuma Nr.77 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr.84 
“Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu; 

607 2 Par Cēsu novada domes 2022. gada 3.novembra nolikuma Nr.78 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr.83 
“Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes nolikums”” 
apstiprināšanu 

608 3 Par Cēsu novada domes 2022. gada 3.novembra nolikuma Nr.79 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr.81 
“Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu 

609 4 Par Cēsu novada domes 2022. gada 3.novembra nolikuma Nr.80 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr.79 
“Cēsu novada Pārgaujas  apvienības pārvaldes nolikums”” 
apstiprināšanu 

610 5 Par Cēsu novada domes 2022. gada 3.novembra nolikuma Nr.81 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr.80 
“Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes nolikums”” apstiprināšanu 

611 6 Par Cēsu novada domes 2022. gada 3.novembra nolikuma Nr.82 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 29.decembra nolikumā Nr.82  
“Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nolikums”” 
apstiprināšanu 

612 7 Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Cēsu novadā 
613 8 Par grozījumiem  Cēsu novada pašvaldības domes 2022.gada 21.aprīļa 

lēmumā Nr.204 “Par SIA “Jaunpiebalgas pašvaldības ambulance” 
likvidāciju 

614 9 Par amatu savienošanas atļauju 
615 10 Par Cēsu novada domes 2022.gada 3.novembra noteikumu Nr.83 

“Grozījumi Cēsu novada pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikumos” 
apstiprināšanu 

616 11 Par  Sadarbības vienošanās slēgšanu ar SIA “Ekodoma” ES projekta 
OwnYourSECAP (Granta līguma nr. 101077109) jeb “Veicinot 
enerģētikas un klimata rīcības plānu piederību pašvaldībām” ieviešanai 

617 12 Par Cēsu novada Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu 
Granta apstiprināšanu 

618 13 Par apstiprinātā projekta "Mainīties, lai augtu" (Nr. VP2022/5-10)  
īstenošanu 

619 14 Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu direktoru darba 
algas likmi kā skolotājam 

620 15 Par Cēsu 4. pirmsskolas izglītības iestādes maksas pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu 

621 16 Par Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa”  maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 



622 17 Par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” maksas 
pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu 

623 18 Par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma Cēsus Valsts ģimnāzijas dalībai  
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolotāju mobilitātes projektā 
“Mācīties, lai mācītu” 

624 19 Par grozījumiem Cēsu novada domes 06.10.2022.lēmumā Nr.584 “Par 
brokastu, pusdienu, launaga un vakariņu cenu Cēsu novada izglītības 
iestādēs” 

625 20 Par grozījumiem Cēsu novada domes 30.06.2022.lēmumā Nr.396 “Par 
virtuves telpu nomas maksas noteikšanu izglītības iestādēs ” 

626 21 Par papildus pedagoģisko likmi Nītaures mūzikas un mākslas skolā 
627 22 Par 2022.gada 3.novembra  nolikuma Nr.85 “Grozījumi  2020. gada 29. 

oktobra nolikumā  Nr.39 “Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 
nolikums” apstiprināšanu 

628 23 Par grozījumiem Cēsu novada domes 16.06.2022.lēmumā Nr.348 “Par 
Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu” 

629 24 Par Cēsu novada domes 2022. gada 3. novembra saistošo noteikumu 
Nr.44 "Par palīdzību privāto ceļu tīrīšanā Cēsu novadā" apstiprināšanu 

630 25 Par pabalsta piešķiršanu 
631 26 Par naudas balvu individuālam sportistam 
632 27 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā Nr. 

163 “Par Publisku pasākumu atļauju izsniegšanas komisiju” 
633 28 Par Eduarda Veidenbauma muzeja “Kalāči” nolikuma apstiprināšanu 
634 29 Par konkursa “Cēsu novada uzņēmējs” nolikuma apstiprināšanu 
635 30 Par Cēsu novada domes 2022.gada 8.septembra saistošo noteikumu 

Nr.36 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai 
pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Cēsu novadā” precizēšanu 

636 31 Par Cēsu novada domes 2022.gada 6.oktobra saistošo noteikumu Nr.38 
“Par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai 
publiskās vietās Cēsu novada pašvaldības teritorijā” precizēšanu 

637 32 Par lokālplānojuma izstrādi nekustamajiem īpašumiem “Valmieras ielā 
20 un 22”, Cēsīs, Cēsu novadā, grozot teritorijas plānojumu 

638 33 Par Cēsu novada publisko bibliotēku attīstības stratēģiju 2023. – 2027. 
gadam 

639 34 Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda iela 17-1, Cēsis, Cēsu novads, 
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 

640 35 Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 69-6, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu 
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

641 36 Par nekustamā īpašuma Kārļu iela 3, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu 
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

642 37 Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 5, Cēsis, Cēsu novadā, nodošanu 
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu 

643 39 Par pašvaldības apbūves tiesībām uz zemes gabala daļu Krišjāņa 
Valdemāra ielā 13, Cēsis, Cēsu nov. 

644 40 Par dāvinājuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai 



645 41 Par dāvinājuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai 
646 42 Par ilgtermiņa saistībām par Cēsu novada Cēsu pilsētas un Vaives 

pagasta svētku noformējuma elementu uzstādīšanu, uzturēšanu, 
demontāžu, defektāciju, remontu un uzglabāšanu 

647 43 Par nekustamā īpašuma “Ozeri”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, 
kadastra Nr.42460070257, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās 
izsoles noteikumu apstiprināšanu 

648 44 Par nekustamā īpašuma “Luksti”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, 
kadastra Nr. 42780100155, nodošanu atsavināšanai un elektroniskās 
izsoles noteikumu apstiprināšanu 

649 45 Par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu 
650 46 Par kara ideoloģiju slavinošu objektu demontāžu Liepas un Mārsnēnu 

pagastā 
651 47 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liepas pagasta zeme”, Liepas 

pagastā , Cēsu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu 
652 48 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Saulrieti”, Bērzkrogā, Veselavas 

pagastā, Cēsu novadā, izsoles noteikumu  apstiprināšanu 
653 49 Par nekustamā  īpašuma „Pie Purmaļiem”, Inešu pagastā, Cēsu novadā, 

atsavināšanu 
654 50 Par nekustamā īpašuma “Lejas Muižnieki”, Stalbes pag., Cēsu nov., 

nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
655 51 Par Cēsu novada pašvaldības  kustamās mantas –egļu astoņzobu 

mizgraužu darbības rezultātā nokaltušo egļu atsavināšanu  īpašumos 
Līgatnes pilsētas un  Līgatnes pagasta teritorijā 

656 52 Par Cēsu novada pašvaldības  kustamās mantas – cirsmas atsavināšanu  
īpašumā “Pagasta mežs 4” un “Pagasta mežs 40” Līgatnes pagastā, Cēsu 
novadā 

657 53 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Skaļupes ielā 1-27, Līgatnē, 
Cēsu novadā 

658 54 Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu 
pašvaldībai piederošajai dzīvojamai telpai Gaujas ielā 12B-5, Līgatnē, 
Cēsu novadā 

659 55 Par zemes platību precizēšanu Cēsu novada Priekuļu pagasta nekustamā 
īpašuma “Lejas Jaunzemi” zemes vienībai 

660 56 Par zemes platību precizēšanu Cēsu novada Skujenes pagasta 
nekustamā īpašuma “Gravas” zemes vienībai 

661 57 Par konkursa "Gada būve Cēsu novadā" nolikuma apstiprināšanu 
662 58 Par sadarbības līgumu slēgšanu ar Lietuvas pilsētu Alitu un Polijas pilsētu 

Suvalkiem 
663 59 Par Lielstraupes pils kompleksa nomas maksas noteikšanu 

nekomerciālas mākslas filmas “Hybrid Vigor” filmēšanai 
 


