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Par projekta pieteikuma “Sabiedrisko
pakalpojumu koncepcijas un darbības, lai atbalstītu hibrīddarbu un
multilokalitāti cilvēku un sabiedrības labā”izstrādi un iesniegšanu
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par
Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un
īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas, Zviedrijas un Somijas atbildīgajām
iestādēm 2019.gadā uzsāka Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam
(turpmāk - Programma) izstrādi. Ar 2021.gada 2.novembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 784 “Par
Centrālā Baltijas jūras reģionu pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projektu” , lai
nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā
sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmā 2021.-2027.gadam,
atbalstīta Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027. gadam
projekta turpmāka virzība apstiprināšanai Eiropas Komisijā .
2022.gada 10.februārī ir izsludināta pieteikšanās 2021.-2027.gada programmas, kuras mērķis
ir stiprināt sadarbību starp reģioniem, pirmā projektu konkursa kārtā, kurā definēti septiņi
tematiskie virzieni, tajā skaitā “Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem”.
Pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības Attīstības programmas 2021.-2027.gadam
1.redakciju un tās Stratēģisko mērķi “Inovatīva, uz resursiem balstīta, investoriem labvēlīga
ekonomiskā vide” un rīcības plāna vidēja termiņa prioritāti 1.1.1. “Augstas pievienotās vērtības
ekonomika, balstīta uz vietējo resursu un intelektuālā potenciāla izmantošanu”, rīcības virziena
“Finanšu un infrastruktūras mehānismu nodrošināšana”, uzdevumu “Izveidot vienotu koprades
telpu tīklu” un investīciju plāna vidēja termiņa prioritātes “Augstas pievienotās vērtības
ekonomika, balstīta uz vietējo resursu un intelektuālā potenciāla izmantošanu” projektu Nr.13
“Jaunu koprades telpu izveide” un vidēja termiņa prioritātes “E-novada attīstība un aktīvas
sabiedrības veidošana” projektu Nr.20 “Attālināta darba iespēju veicināšana un nodrošināšana”,
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 10.02.2022. atzinumu (prot.Nr.2), Finanšu komitejas
17.02.2022. atzinumu (prot.Nr.3), Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris
Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Jānis Kārkliņš, Jānis
Rozenbergs, Juris Žagars) , pret nav, 1 - atturas (Andris Mihaļovs), nolemj:
1. Uzdot Attīstības pārvaldei sagatavot projekta pieteikumu “Sabiedrisko pakalpojumu
koncepcijas un darbības, lai atbalstītu hibrīddarbu un multilokalitāti cilvēku un sabiedrības
labā” un iesniegt to Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam, pirmajā
konkursa kārtā līdz 2022.gada 31. martam.
2. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas nepārsniedzot 300 000,00 EUR (trīs simti tūkstoši
eiro 00 centi) tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis, no kurām ERAF līdzfinansējums projekta
attiecināmo izmaksu segšanai ir ne vairāk par 80% un līdzfinansējums no pašvaldības budžeta
līdzekļiem vismaz 20% apmērā. Nodrošināt projekta priekšfinansēšanu.

3. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas, uzdot Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un
uzraudzības nodaļai sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas (ieņēmumu un
izdevumu) tāmi.
4. Atbalsta gadījumā, projekta īstenošanu uzsākt 2023.gadā.
5. Lēmuma izpildi organizēt Attīstības pārvaldes projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļai.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas
izpilddirektoram.
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