
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.452 

Par projekta pieteikuma   
„Stacijas laukuma un tam pieguļošo ielu posmu rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā” 

izstrādi  un iesniegšanu 
 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktā noteikto pašvaldības 
autonomu funkciju, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207.“Kārtība, kādā piešķiramas un 
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, kas izstrādāti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, 
nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu augstas gatavības investīciju projektu īstenošanai, 
kas sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabo pakalpojumu pieejamību un 
kvalitāti iedzīvotājiem, atbilstoši  Cēsu novada pašvaldības attīstības programmas Plāna rīcības virzienam 
Nr.3.2., saskaņā ar Cēsu novada domes  Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 09.12.2021. atzinumu 
(protokols Nr. 8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. (prot.Nr. 8) atzinumu, Cēsu novada 
dome, ar 17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, 
Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, 
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, 
nolemj: 

1. Attīstības un būvniecības pārvaldei līdz 2022. gada 14. janvārim sagatavot un Iesniegt projekta 
pieteikumu „ Stacijas laukuma un tam pieguļošo ielu posmu rekonstrukcija Cēsīs, Cēsu novadā” 
saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada xx noteikumiem Nr.207. “Kārtība, kādā piešķiramas un 
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas EUR 1 443 750 (viens miljons četri simti četrdesmit trīs 
tūkstoši , septiņi simti piecdesmit eiro), no kuriem valsts budžeta dotācija investīciju projekta 
izmaksu segšanai ir 85% no kopējām izmaksām - EUR 1 227 187,5 (viens miljons divi simti 
divdesmit  septiņi  tūkstoši, viens simts astoņdesmit septiņi tūkstoši eiro, 50 centi), Cēsu novada 
domes līdzfinansējums –  15% no kopējām izmaksām EUR 216562,50 (divi simti sešpadsmit 
tūkstoši, pieci simti sešdesmit divi eiro, 50 centi). 

3. Investīciju projektu realizēt 2022. gadā un 2023. gadā, ar nosacījumu, ka projekta īstenošanā ne 
mazāk kā 30% valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2022. gada 30.septembrim un ne 
mazāk kā 50 % valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2022. gada 31.decembrim.  

4. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības 
pārvaldei sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas (ieņēmumu un izdevumu) 
tāmi.  

5. Lēmuma izpildi organizēt Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājai. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes izpilddirektoram.  

 
 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


