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Cēsīs, Cēsu novadā 

11.11.2021.          Nr.362 
 
Par finanšu līdzekļu pārdali no Izglītības pārvaldes budžeta uz Cēsu novada pašvaldības  projektu 

"Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija" 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī nav bijusi iespēja pilnībā realizēt plānotos Izglītības 

pārvaldes pasākumus - izglītojamo piedalīšanos augstskolas Turības rīkotajās Panākumu 
universitātes nodarbībās, Cēsu novada skolotāju konference, Jauniešu diena 2021.gada 
1.septembrī, netiek rīkotas izglītības iestāžu jubilejas svinības un salidojumi, samazināts 
komandējumu apjoms, kā arī ietaupīti līdzekļi veidot kārtējo ūdens monitoringu izglītības iestādēs, 
tādēļ plānoto finansējumu izmantos Cēsu novada pašvaldības projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/009 
‘’Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija’’ ietvaros objekta “Sporta zāles, 
laboratorijas un palīgtelpu atjaunošana Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkā L.Paegles ielā1, Cēsīs, Cēsu 
novadā” būvdarbu un Objekta „Cēsu 2.pamatskolas klimata uzlabošana un daļu telpu atjaunošana 
2. kārtās” Gaujas ielā 45, Cēsīs, Cēsu novadā I kārtas būvdarbi papildus darbu segšanai.  
 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.),  un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 04.11.2021. atzinumu (prot. Nr.6), Cēsu novada dome ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, 
Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-
Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, 
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Veikt grozījumus Cēsu novada pašvaldības 2021.gada Izglītības pasākumu budžetā, samazinot 

budžeta līnijas: 
1.1.  Skolotāju konference – par 129 EUR 
1.2.  Izglītības iestāžu jubilejas – par 200 EUR 
1.3.  Panākumu Universitāte – par 1000 EUR 
1.4.  Ūdens testēšana – par 272 EUR  
1.5.  Komandējuma izdevumi – par 125 EUR 
1.6.  Jauniešu diena   – par 1154 EUR. 

2. Piešķirt Cēsu novada pašvaldības projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/009 ‘’Cēsu novada vispārējo izglītības 
iestāžu modernizācija’’ neattiecināmo izmaksu segšanai finansējumu 2 880.00 EUR (divi tūkstoši 
astoņi simti astoņdesmit euro, 00 centi)  apmērā. 
3. Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei lēmuma 1. un 2.punktos 
minēto  summu iekļaut nākamajos 2021.gada budžeta grozījumos. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka p.i. Sigitai 
Zvirbulei. 


