
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
10.03.2022.                            Nr.117 
 

 
Par projekta pieteikuma  „Krustojuma pārbūve par rotācijas apli  

Valmieras un Dzintara ielā, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrādi  un iesniegšanu 

Ziņo:  S.Breikša , Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas vadītāja  
 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto pašvaldības autonomu funkciju izpildi, 
pamatojoties uz Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un 
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, kas izstrādāti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, 
nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta līdzfinansējumu augstas gatavības pašvaldību investīciju 
projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi 
teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - 
VARAM), uzaicinājumu Nr.1-132/1256 Cēsu novada pašvaldībai sagatavot un iesniegt investīciju projektu 
pieteikumu, atbilstoši Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam III daļas “Rīcības plāns un 
investīciju plāns 2013.-2021.gadam” Rīcības virziena (RV 3.1.) ”Uzlabot novada dzīves vides kvalitāti, plānot 
un veidot pilsētvidi“ Uzdevuma (U 3.1.3.) ”Uzlabot teritorijas sasniedzamību, autoceļu, ielu un informācijas 
un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūru visā novada teritorijā”, Investīciju plāna 40. punktam “Rotācijas 
apļa izveide Valmieras un Dzintara ielu krustojumā”, Cēsu novada dome, 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, nolemj:  

1. Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļai līdz 2022. gada 21.martam 
sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu „Rotācijas apļa izveide Valmieras un Dzintara ielu 
krustojumā Cēsīs, Cēsu novadā” saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu 
Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 
nosacījumiem. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli EUR 590 000 (pieci simti 
deviņdesmit tūkstoši eiro), no kuriem valsts budžeta dotācija investīciju projekta izmaksu 
segšanai ir EUR 501 500  (pieci simti viens tūkstotis eiro), Cēsu novada domes līdzfinansējums – 
EUR 88 500 (astoņdesmit astoņi tūkstoši  pieci simti eiro). 

3. Investīciju  projektu realizēt 2022. gadā un 2023. gadā, projekta īstenošanā ne mazāk kā 65% 
valsts budžeta finansējuma izmantojot līdz 2022. gada 31. decembrim. 

4. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes 
Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļai VPS BUDŽETS (ZZDats Budžeta plānošanas, izpildes 
un kontroles programma Visvaris) sagatavot projekta ieviešanas (ieņēmumu un izdevumu) tāmi.  

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

 
           
Cēsu novada domes priekšsēdētājs:     J.Rozenbergs 
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