Cēsu novada domes sēdē 11.08.2022. (prot.nr.15)
pieņemto lēmumu saraksts
Lēmuma Punkts
Lēmuma nosaukums
nr.
437
1
Par Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu
amatā
438
2
Par Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” vadītāju
439
3
Par Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktora apstiprināšanu
440
4
Par Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāja
iecelšanu amatā
441
5
Par Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Cēsu novada tūrisma attīstības
aģentūra” direktora iecelšanu amatā
442
6
Par Liepas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” vadītāja pienākumu
izpildītāju uz laiku
443
7
Par Cēsu Valsts ģimnāzijas direktoru
444
8
Par amatu savienošanas atļauju
445
9
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2021. lēmumā Nr. 17 “Par
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu”
446
10
Par grozījumiem Cēsu novada domes 01.07.2021. lēmumā Nr. 19 “Par
Komisijas darījumiem ar lauksaimniecības zemi izveidošanu”
447
11
Par 2022. gada 11.augusta noteikumu Nr.61 ‘’Grozījumi Cēsu novada
pašvaldības darbinieku atlīdzības noteikumos’’ apstiprināšanu
448
12
Par SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne’” vidēja termiņa stratēģijas
2022.-2025.gadam apstiprināšanu
449
13
Par kārtības “Par naudas balvām Cēsu novada izglītības iestāžu
izglītojamajiem un pedagogiem” apstiprināšanu
450
14
Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša
darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu
451
15
Par maksas pakalpojumiem Rāmuļu pamatskolā
452

16
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18

455

19

Par ēdināšanas maksas noteikšanu nometnes “Brīnumu zeme”
dalībniekiem Rāmuļu pamatskolā
Par Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošo noteikumu
Nr.28 “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība
sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas
izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu””
apstiprināšanu
Par 2022.gada 11.augusta nolikuma Nr.63 “Grozījumi 2021. gada 9.
septembra nolikumā Nr.47 “ Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes
“ Zvaniņi” nolikums” apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 11.11.2021. lēmumā Nr. 351
"Par Cēsu novada pašvaldības iestādes “Cēsu novada pašvaldības
policija” štatu saraksta apstiprināšanu"
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Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr.432 “Par
Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.01.2022. lēmumā Nr. 7 "Par
Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr.433 “Par
Administratīvās komisijas izveidošanu”
Par grozījumiem Cēsu novada domes 27.01.2022. lēmumā Nr. 6 "Par
Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta saistošo noteikumu
Nr.29 “Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022. gada 11. augusta nolikuma Nr.64
“Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 7 “Cēsu
novada Centrālās administrācijas nolikums”” apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.13
“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Cēsu novadā” precizētās
redakcijas apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā Nr.20
“Par Satiksmes drošības komisiju”
Par nolikuma „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktā
prēmija” apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.30
“Nolikums par licencēto makšķerēšanu Cēsu novada Zaubes pagasta
Augšezerā” apstiprināšanu
Par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju
apzināšanas komisijas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
Par “Lielstraupes pils” pārvaldīšanas līguma slēgšanu
Par deleģējuma līgumu ar Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Ungurmuiža”
Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs"
Par finansiālu atbalstu Cēsu novada sportistiem
Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta
''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta
Nr.9.2.1.1./15/I/001) darbības “Metodiku izstrāde pašvaldību sociālo
dienestu sociālajiem darbiniekiem darbam ar klientu mērķa grupām, kā
arī sociālo darbinieku apmācība šo metodiku ieviešanai darbā un
pilotprojektu īstenošanā’’ pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs
kopienā” izstrāde”
Par projekta pieteikuma „Siltumtīklu izbūve no Br.Kaudzīšu ielas 3a līdz
Gaujas ielai 25a un no Gaujas ielas 25a līdz Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā,
Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu
Par Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes investīciju plāna
aktualizēšanu
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Par investīciju projekta “Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes
un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem” realizēšanai nepieciešamā
finansējuma summas precizēšanu
Par sadarbības līguma ar SIA “Cēsu klīnika” investīciju projekta “Cēsu
klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai
iedzīvotājiem” realizēšanai precizēšanu
Par projekta pieteikuma „Alejas ielas seguma atjaunošanas būvdarbi
Jāņmuižā, Priekuļu pagastā, Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu
Par projekta pieteikuma iesniegšanu Latvijas vides aizsardzības fondā
Par Cēsu novada domes 2022.gada 11.augusta saistošo noteikumu Nr.31
“Ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Cēsu novada
teritorijā” apstiprināšanu
Par Cēsu novada domes 2022. gada 11.augusta saistošo noteikumu
Nr.32 “Par Cēsu novada simboliku” apstiprināšanu
Par Piebalgas muzeju apvienības “Orisāre” darbības un attīstības
stratēģija 2023. – 2027. gadam apstiprināšanu
Par grozījumiem Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmumā Nr. 446 “Par
SIA “Cēsu siltumtīkli” 2022.gada investīciju plāna saskaņošanu
Par pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu SIA “Cēsu klīnika”
pamatkapitālā
Par nekustamā īpašuma Priežu iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas
pagastā, Cēsu novadā, atsavināšanu zemes īpašniekam
Par ceļa izbūvi un ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldībai piederošajā
zemes īpašumā Gaujas iela 25A, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu
42560060478
Par Cēsu novada domes 2022. gada 11.augusta saistošo noteikumu
Nr.33 “Noteikumi par Līgatnes pārceltuves brīvbiļešu piešķiršanas
kārtību” apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Austrumu iela 4, Līgatne, Cēsu novads,
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Mēness iela 4, Līgatne, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Mēness iela 6, Līgatne, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 9, Līgatne, Cēsu novads, nodošanu
atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma Zvaigžņu iela 11, Līgatne, Cēsu novads,
nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Par nekustamā īpašuma „Aizstrauti”, Inešu pagastā, Cēsu novadā,
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Cīruļi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā,
atsavināšanu
Par nekustamā īpašuma „Tauna purvs”, Vecpiebalgas pagastā, Cēsu
novadā, atsavināšanu
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Par nekustamā īpašuma „Zaļumi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā, zemes
vienības atsavināšanu
Par ceļa servitūta atzīmes daļēju dzēšanu Cēsu novada Vaives pagasta
nekustamajam īpašumam “Kausiņi”
Par Cēsu novada pašvaldības līdzdalību akciju sabiedrībā “CATA”
Par Cēsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai atbalstāmajām
studiju programmām sociālā darba speciālistu sagatavošanai
2022./2023. akadēmiskajā gadā
Par projekta pieteikuma “Divkārtu virsmas apstrāde Meldru, Pureņu,
Viršu, Niedru, Mārtiņa, Ķiršu, Vārnu, Vālodzes, Ata Kronvalda un
Kalnmuižas ielās, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu
Par atbrīvošanu no Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieka un
Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas priekšsēdētāja amata

