Cēsu novada domes sēdē 27.01.2022. (prot.nr.1)
pieņemto lēmumu saraksts
Lēmuma Punkts
Lēmuma nosaukums
nr.
Par Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšanu.
1
1
2
2
Par būvatļaujas BIS-BV-4.1-2021-3353(32) apstrīdēšanas iesniegumu
3
3
Par grozījumiem Cēsu novada domes 02.12.2021. lēmumā Nr.427 “Par
nekustamā īpašuma Pils iela 12, Cēsis,
Cēsu nov., nodošanu
bezatlīdzības lietošanā”.
4
4
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „ Lejas Ģūģeri”, Vaives
pagastā, Cēsu novadā, nodošanu atsavināšanai un cenas apstiprināšanu.
5
5
Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Lenču iela 46B-7 ,
Cēsīs, Cēsu novadā, pārdošanu.
6
6
Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma
apstiprināšanu
7
7
Par Cēsu novada pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu
apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu
8
8
Par Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu.
9
9
Par Cēsu novada domes 2022.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.1
“Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu pašvaldības
nodevu” apstiprināšanu.
10
10
Par Cēsu novada domes 2022.gada 27.janvāra nolikuma Nr.5 “Grozījumi
Cēsu novada domes 2021.gada 1.jūlija nolikumā Nr.7 “Cēsu novada
centrālās administrācijas nolikums” apstiprināšanu.
11
11
Par Lielstraupes pils kompleksa nomas maksas noteikšanu mākslas
filmas “Zeme, kas dzied” filmēšanai.
12
12
Par debitora parādu un uzkrājumu dzēšanu no pašvaldības aģentūras
“Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” bilances.
13
13
Par papildus amata vienībām Cēsu pilsētas Sporta skolā.
14
14
Par papildus amata vienībām Rāmuļu pamatskolā.
15
15
Par izmaiņām Spāres pamatskolas saimniecisko darbinieku amata
vienību sarakstā.
16
16
Par lēmuma atcelšanu par zemes vienības „ZET”, Vecpiebalgas pagastā,
Cēsu novadā, piekritību pašvaldībai
17
17
Par sadarbību tūrisma maršruta "Via Hanseatica" uzturēšanā un
attīstībā.
18
18
Par dalību projektā „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Gaujas
Nacionālā parka teritorijā” 2022.gadā.
19
19
Par Cēsu novada pašvaldības teritorijas plānojuma 2016.-2026. gadam
grozījumu 2. redakcijas apstiprināšanu.
20
20
Par projekta pieteikuma "Virvju trases izveide Vecpiebalgas Apšu gravā"
iesniegšanu.
21
21
Par projekta pieteikuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu
īstenošana Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidū” iesniegšanu.

22

22

Par projekta pieteikuma “Skatu torņa “Viņķu kalns” teritorijas
labiekārtošana” iesniegšanu.
Par projekta pieteikuma “Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu
laipu Ģikšu ciema Putnu dīķī” iesniegšanu.
Par projekta pieteikuma "Kaķupītes dabas takas labiekārtošanas 2.
posms" iesniegšanu
Par projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā Vizuāli plastiskās mākslas programmā”
īstenošanā.
Par projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Jaunpiebalgas
Mūzikas un mākslas skolā” īstenošanu.
Par projekta pieteikuma "Priekuļu kultūras nama skatuves apgaismojuma
maiņa energoefektivitātes un pasākumu kvalitātes uzlabošanai"
iesniegšanu
Par projekta pieteikuma "Inovatīvas velotrases “Velozinis” ierīkošana
Liepā" iesniegšanu
Precizējumi Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Cēsu
novadā”.
Precizējumi Cēsu novada domes 2021.gada 2.decembra saistošajos
noteikumos Nr.18 „Cēsu novada pašvaldības kapsētu darbības un
uzturēšanas saistošie noteikumi”.
Par Cēsu Centrālās bibliotēkas direktora, Cēsu novada Sociālā dienesta
vadītāja, Cēsu novada būvvaldes vadītāja mēnešalgu
Par ziedojuma pieņemšanu Cēsu novada pašvaldībai
Par nedzīvojamo telpu “Aptiekā”, Mārsnēnos, Mārsnēnu pagastā, Cēsu
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par nedzīvojamo telpu Rūpnīcas ielā 17A, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu
novadā, nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Par deleģējuma līgumu ar nodibinājumu “Cēsu digitālais centrs”.
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36

Par telpu nomu fizioterapeita praksei “Tautas nams”, Plācis, Straupes
pagasts.

37

37

Par Cēsu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas
nolikuma apstiprināšanu.

38

38

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumu.

39

39

Precizējumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošos
noteikumos Nr. 22 “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība sedz
licencētas vispārējas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei”.

40

40

Par Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošo noteikumu
Nr. 23 “Par kārtību, kādā Cēsu novada pašvaldība piešķir stipendijas

studentiem, kuri studē pašvaldības atbalstītās izglītības programmās,
darbam izglītības iestādēs” precizēšanu.
41

41

Par nekustamā īpašuma „Ceriņi”, Kaives pagastā, Cēsu novadā,
atsavināšanas procesa uzsākšanu
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45

45

46

46

Par 2022. gada 27. janvāra nolikuma “Grozījums Cēsu novada Sociālā
dienesta nolikumā” apstiprināšanu.
Precizējumi Cēsu novada domes 2021. gada 2. decembra saistošajos
noteikumos Nr.14 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
Par 2022. gada 27. janvāra noteikumu Nr.8 ‘’Grozījumi Darba samaksas
noteikumos domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem
un deputātiem’’ apstiprināšanu.
Par mēnešalgas apmēra noteikšanu Domes priekšsēdētājam un Domes
priekšsēdētāja vietniekiem
Grozījumi Cēsu novada domes 11.11.2021. lēmumā nr. 351 “Par Cēsu
novada pašvaldības iestādes “Cēsu novada pašvaldības policija” amatu
saraksta apstiprināšanu”.

