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Par Cēsu novada attīstības  

programmu darbības perioda pagarināšanu un investīciju plānu aktualizēšanu 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Teritorijas attīstības 

plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 14.10.2014. 
noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 22.2., 
24., 73. un 74. punktu, kas nosaka, ja ir beidzies ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 
programmas darbības termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai attīstības 
programmas apstiprināšanai.  

2022. gada 22. februārī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām 
Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, kas izstrādāti, lai sniegtu atbalstu 
pašvaldībām, nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizdevumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un novēršanai, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu 
iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, un 2022. gada 3. 
martā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājums iesniegt projektu 
pieteikumus. Jaunizveidotajā Cēsu novadā nav apstiprināta jauna attīstības programma, tādejādi 
nepieciešams pagarināt spēkā esošās novada attīstības programmas un aktualizēt to pielikumus - 
investīciju plānus, lai Cēsu novada pašvaldība varētu iesniegt projektu pieteikumus.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. un 74. punktu un saskaņā ar Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 14.04.2022. (prot. Nr.5) atzinumu, 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. Pagarināt Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021. gadam termiņu līdz 2023.gadam. 
1. Pagarināt Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam termiņu līdz 

2023.gadam. 
2. Pagarināt Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam termiņu līdz 

2023.gadam. 
3. Pagarināt Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014.-2020. gadam termiņu līdz 

2023.gadam. 
4. Pagarināt Amatas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam termiņu līdz 

2023.gadam.  
5. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2021. gadam aktualizēto investīciju 

plānu, saskaņā ar 1. pielikumu. 



6. Apstiprināt Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar 2. pielikumu. 

7. Apstiprināt Vecpiebalgas novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar  3. pielikumu. 

8. Apstiprināt Līgatnes novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar 4. pielikumu. 

9. Apstiprināt Pārgaujas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar 5. pielikumu. 

10. Ievietot aktualizētos investīciju plānus Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS). 

11. Publicēt paziņojumu par darbības termiņa pagarinājumu Attīstības programmām un 
aktualizētajiem investīciju plāniem pašvaldības oficiālajā mājas lapā www.cesis.lv un 
apvienību pārvalžu oficiālajās mājaslapās.  

12. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības 
pārvaldi. 

13. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 
 
 
           

Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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