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Par Līgatnes apvienības pārvaldes projektu  
konkursa nolikuma iedzīvotāju iniciatīvas “Sabiedrība ar dvēseli” apstiprināšanu 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

No  2016. gada Līgatnes novada dome pieņēma lēmumu iestāties Latvijas pašvaldību 
apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. Iniciatīvas galvenie mērķi ir: 
 1. veicināt Līgatnes apvienības iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu; 
 2. sekmēt iedzīvotāju sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību un uzņēmējiem; 
 3. iedrošināt iedzīvotājus īstenot pašiem savas idejas; 
 4. uzlabot dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā Līgatnes apvienībā; 
 5. veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. 
Ceturto  gadu pēc kārtas, lai realizētu iniciatīvas projektus, ir izstrādāts nolikums. Nolikums paredz, 
ka Līgatnes apvienības pārvaldē šiem projektiem līdzfinansē kopumā 3500,00 EUR. Viena projekta 
maksimālais finansējums ir 700,00 EUR. Minētais līdzfinansējums ir apstiprināts Līgatnes apvienības 
2022.gada budžetā.  
 Lai veicinātu Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju dzīves vides sakārtošanu un uzlabošanu, sekmētu sadarbību ar pašvaldību, sabiedrību 
un uzņēmējiem, kā arī, lai iedrošinātu iedzīvotājus īstenot pašu radītas idejas, saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. punktu tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas 
pašvaldības autonomās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī 
sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2.punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, un Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 14.04.2022. atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti 
balsojot, ar 19 balsīm – par (Andris Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, 
Inga Cipe, Elīna Stapulone, Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-
Andersone, Indriķis Putniņš, Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis 
Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

1. Apstiprināt Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes projekta konkursa nolikumu 
iedzīvotāju iniciatīva “Sabiedrība ar dvēseli”, saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldei organizēt nepieciešamās darbības šī 
lēmuma izpildei. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors. 
 

          
Cēsu novada domes priekšsēdētājs    J.Rozenbergs 
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