
 
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

21.10.2021.          Nr.290 
 

Par apstiprinātā projekta “Pārgaujas novada jauniešu un sabiedrības medijpratības un 
digitālo prasmju veicināšana “Medijpratēja formula”” (identifikācijas Nr. 2020-2-LV02-

ESC31-003348) īstenošanu  
_____________________________________________________________________ 

Ziņo: Lolita Kokina, izglītības pārvaldes vadītāja 
 

 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) 2020. gada 20. jūlijā 
pieņēma lēmumu Nr. 2-9/145 par Pārgaujas novada pašvaldības 2020. gada 7. maijā iesniegtā 
projekta “Pārgaujas novada jauniešu un sabiedrības medijpratības un digitālo prasmju veicināšana 
“Medijpratēja formula”” (identifikācijas Nr. 2020-2-LV02-ESC31-003348) apstiprināšanu un 
dotācijas piešķiršanu 3 500,00  euro (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centu) apmērā. Ņemot vērā 
Covid-19 noteiktos ierobežojumus, kas neļāva sasniegt projektā izvirzītos mērķus, pēc Pārgaujas 
novada pašvaldības lūguma, JSPA pieņēma lēmumu Nr. 2-9/47 par projekta termiņa pagarināšanu, 
par tā beigu datumu nosakot 2022.gada 31. martu. Projekta aktivitāšu īstenošanai nav nepieciešams 
pašvaldības līdzfinansējums. 
 
 Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. un 
20. punktu un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību 
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu 
grozīšanas vai sadalīšanas” 12.6. apakšpunktu Pārgaujas novada pašvaldības saistību un tiesību 
pārņēmēja ir Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – projekta iesniedzējs). 
 
 Pamatojoties uz Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019. – 2027. gadam sacīto un 
izvirzītajiem mērķiem, viena no prioritātēm ir apstākļu radīšana, kas ļauj īstenot savu potenciālu 
jauniešiem lauku apvidos un Jaunatnes likuma 5. pantu, kas nosaka pašvaldības kompetenci 
jaunatnes politikas nozarē, likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu par pašvaldības iniciatīvu 
realizēšanu un ievērojot  Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.10.2021. 
atzinumu (prot.Nr.5)  un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.10.2021. atzinumu (prot.Nr.5), 
atklāti balsojot ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-
Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, 
Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis 
Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, Cēsu novada dome 
nolemj: 
 

1. Noteikt Pārgaujas apvienības pārvaldi kā atbildīgo iestādi projekta īstenošanā. 
2. Atļaut Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. parakstīt ar projekta īstenošanu saistīto 

dokumentāciju. 
3. Atļaut Pārgaujas apvienības pārvaldes Finanšu nodaļai administrēt piešķirto projekta 

finansējumu EUR 3500,00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). 



DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

4. Projekta īstenošanas laikā atļaut Pārgaujas apvienības pārvaldei no iestādes budžeta segt 
projekta priekšfinansējuma daļu 700,00 EUR (septiņi simti euro). 

5. Noteikt atbildīgo kontaktpersonu par projekta īstenošanu no Pārgaujas apvienības 
pārvaldes – jaunatnes lietu speciālistu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Pārgaujas apvienības pārvaldes p.i.  
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 
 
 
 
 
 
  
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 

 


