
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.10.2021.          Nr.286 
 

Par Cēsu novada Integrētās Attīstības programmas 2013.- 2021. gadam Rīcības un Investīciju 
plāna aktualizāciju, atbilstoši investīciju projekta Cēsu pilsētas ūdens attīrīšanas stacijai 

vajadzībām 
 

Ziņo: D.Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2021.gada 20.septembrī saņemts Cēsu pilsētas sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību “Vinda” (turpmāk Cēsu pilsētas SIA “Vinda”) 2021.gada 20.septembra 
iesniegums Nr.1-7/127, kurā norādīts, ka Cēsu pilsētas SIA “Vinda” iesniegs pieteikumu Ministru 
kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumos Nr. 152 
"Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši 
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 
atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi"" ietvaros, kurā 
ir paplašināts atbalstāmo darbību loks un projekts paredz ieguldījumus pašvaldību sniegto 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tehnoloģisko procesu energoefektivitātes 
paaugstināšanā. Izpildes periods ir plānots 2021.-2023.gads, finansēšanas avoti – ERAF un 
uzņēmuma budžeta līdzekļi, savukārt indikatīvās projekta izmaksas – EUR 100 000. 

Lai realizētu projektu par saules paneļu elektrostacijas uzstādīšanai Cēsu pilsētas ūdens 
attīrīšanas stacijā (atdzelžotavā) ir nepieciešams iekļaut minēto aktivitāti Cēsu novada Integrētās 
Attīstības programmas 2013. – 2021.gadam Rīcības un Investīciju plānā.  

Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldība saņemto Cēsu pilsētas SIA “Vinda” lūgumu, kā arī 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas 
likuma 12.panta trešo daļu, 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu 
Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.2. punktu, 
23.punktu 24. punktu un 73. punktu, nepieciešams aktualizēt Cēsu novada Integrētās Attīstības 
programmas 2013.-2021. gadam Rīcības un Investīciju plānu (RV 3.1., VP 3, 54.). 

Ņemot vērā augstāk minēto, kā arī saskaņā ar Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
14.10.2021. atzinumu (prot.Nr.5), atklāti balsojot ar 16 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis, 
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis 
Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav, 3 - atturas (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, 
Hardijs VENTS), Cēsu novada dome nolemj: 

 

1. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības un investīciju 
plāna aktualizāciju, saskaņā ar pielikumu. 

2. Publicēt paziņojumu par aktualizēto Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam, 
Rīcības un investīciju plānu pašvaldības mājas lapā www.cesis.lv; 

3. Nodrošināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības un investīciju 
plāna aktualizācijas publisku pieejamību. 

http://www.cesis.lv/


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes izpilddirektoram.  
 
  
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 


