
 
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

21.10.2021.          Nr.304 
 

 Par finansējuma piešķiršanu interjera koncepcijas izstrādei Cēsu Valsts ģimnāzijas 
pārbūves pirmsprojektēšanas vajadzībām  

Ziņo:  D.Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 
 

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija” 
ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.323 “Darbības 
programmas ‘’Izaugsme un nodarbinātība’’ 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa ‘’Uzlabot vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vidi’’ īstenošanas noteikumiem”, starp Cēsu novada pašvaldību un Cēsu 
Valsts ģimnāziju panākta vienošanās un ir mainījusies iecere, proti, tiks veikta Cēsu Valsts ģimnāzijas 
ēkas pārbūve. 

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā noteikto par iepirkumu procedūrām un 
iepirkumiem, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma 8.pantā un 9.pantā noteiktās iepirkumu 
procedūras un  Cēsu novada domes 2018.gada 10.maijā izdotajiem noteikumiem Nr.19 “Noteikumi 
par iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli Cēsu novada pašvaldībā”, kā arī 2021.gada 7.oktobrī 
veikto tirgus izpēti  “Interjera koncepcija tehniskās specifikācijas izstrādei Cēsu Valsts ģimnāzijas 
telpās Cēsīs, Leona Paegles ielā 1”, tiks noslēgts līgums ar arhitekti G.Aukmani par interjera 
koncepciju tehniskās specifikācijas izstrādei Cēsu Valsts ģimnāzijas telpās Cēsīs, Leona Paegles ielā 
1. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”  21. panta pirmās daļas 2. punktu, pamatojoties uz 
Cēsu novada domes 11.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par Cēsu novada pašvaldības 
2021.gada budžetu” apstiprināšanu” (prot. Nr. 3, 14.p.), 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. Piešķirt papildus finansējumu no pamatbudžeta izmaksu pozīcijas – vispārējas nozīmes 
izdevumi EUR 5 950,00 (pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit euro) interjera koncepcijas 
izstrādei. 

2. Apmaksu veikt no Cēsu novada pašvaldības 2021.gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem 
(valdības funkciju klasifikācijas kods 09.219). 

3. Uzdot Finanšu pārvaldei 1.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 
2021.gada budžeta grozījumos. 

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