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Nr. 189
Par Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētās sadaļas
“Investīciju plāns” apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
Ziņo: L.Madelāne, Attīstības nodaļas vadītāja

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības
plānošanas likuma 12.pantu, Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr.711 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, informatīvo ziņojumu “Par pilsētvides un
policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam”,
Reģionālās attīstības koordinācijas padomes sēdes 2016.gada 23.marta atzinumu, ir aktualizēts Cēsu
novada pašvaldības Attīstības programmas III daļas 4. pielikums “Cēsu novada pašvaldības integrētās
teritorijas investīciju (ITI) projektu idejas”, Vienlaikus, ņemot vērā Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta
noteikumu Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”
7.2.punktu, Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas III daļas 2. pielikumā ietverti pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros atjaunojamo pašvaldības grants ceļu
saraksts.
Papildus, lai nodrošinātu 2016.gada 24.maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 323 ““Darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”” 10.punkta īstenošanu, Attīstības programmas III daļas
3.pielikumā ietvertas minētā specifiskā atbalsta mērķa ietvaros veicamās aktivitātēs Cēsu novada
pašvaldības iestādēs, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 12 balsīm – par (A.Melbārdis, J.Rozenbergs,
G.Grosbergs, A.Malkavs, I.Lāce, I.Suija-Markova, M.Niklass, I.Timermanis, E.Geruļskis, M.Sestulis,
L.Krastiņa, T.Jaunzemis), pret – nav, atturas - nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizāciju
(pielikumā).
2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam,
investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv.
3. Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam investīciju plāna aktualizācijas
publisku pieejamību.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
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