
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

02.06.2022.                           Nr.314 
 

Par grozījumiem Cēsu novada domes 14.09.2017. lēmumā Nr.244 
“Par projekta pieteikuma “Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un 

līdzfinansējuma nodrošināšanu” 
Ziņo:  Sanita Breikša , Attīstības pārvaldes projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas vadītāja 

 
 Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2016. gada 24.maija noteikumiem Nr. 323 “Darbības 
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības 
iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi”, 2018.gada 16.janvārī Cēsu novada pašvaldību un Centrālā 
finanšu un līgumu aģentūra noslēdza “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 
8.1.2.0/17/I/009”, sakarā ar kuru Cēsu novada pašvaldība īsteno projektu Nr.8.1.2.0/17/I/009 “Cēsu 
novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”.  

Ņemot vērā atklāta konkursa „Būvprojekta ”Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve, Leona Paegles ielā 1, 
Cēsīs, Cēsu novadā”  izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 
2021/63/ERAF), kas tika rīkots projekta Nr.8.1.2.0/17/I/009 ‘’Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu 
modernizācija’’ realizācijas ietvaros, iepirkuma rezultātus, ir nepieciešams veikt  grozījumus 2018.gada 
16.janvārī noslēgtajā “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/009”, 
jo ir mainījušies projekta īstenošanas kopējie izdevumi.  

Atbilstoši Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra lēmumam Nr.244 apstiprinātie kopējie 
izdevumi sastādīja 7 414 921.84 EUR (septiņi miljoni četri simti četrpadsmit tūkstoši deviņi simti 
divdesmit viens euro, 84 centi), no tiem ERAF finansējums 4 761 429,00 EUR (četri miljoni septiņi simti 
sešdesmit viens tūkstotis četri simti divdesmit deviņi euro, 00 centi), valsts budžeta dotācija 502 583,45 
EUR (pieci simti divi tūkstoši pieci simti astoņdesmit trīs euro, 45 centi),  

Veicot pārrēķinu pēc atklāta konkursa „Būvprojekta ”Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūve, Leona 
Paegles ielā 1, Cēsīs, Cēsu novadā”  izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. 
CNP 2021/63/ERAF) rezultātiem un nepieciešamajiem grozījumiem projektā,  kopējie izdevumi sastāda 
8 374 360.27 EUR (astoņi miljoni trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 27 centi), 
no tiem ERAF finansējums 4 624 483.46 EUR (četri miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši četri simti 
astoņdesmit trīs euro, 46 centi), valsts budžeta dotācija 488 131.13 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi 
tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro, 13 centi), veidojot kopējo izmaksu palielinājumu 959 438.43 
EUR (deviņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro, 43 centi) apmērā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
10.punktu,   Cēsu novada dome, ar 14 balsīm - par (Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, 
Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2017.gada 14.septembra lēmumā Nr.244 “Par projekta pieteikuma “Cēsu 

novada vispārējās izglītības iestāžu modernizācija” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu” 
šādus grozījumus: 
1.1. izteikt Lēmuma 1.punktu šādā redakcijā: 



“1. Sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu “Cēsu novada vispārējās izglītības iestāžu 
modernizācija”, paredzot, ka projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 8 374 360.27 EUR (astoņi miljoni 
trīs simti septiņdesmit četri tūkstoši trīs simti sešdesmit euro, 27 centi)”. 
 1.1.Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas 7 541 670.39 EUR (septiņi miljoni pieci simti 
četrdesmit viens tūkstotis seši simti septiņdesmit euro un 39 centi)  no tiem: ERAF finansējums: 61.32% 
no attiecināmajiem izdevumiem 4 624 483.46 EUR (četri miljoni seši simti divdesmit četri tūkstoši četri 
simti astoņdesmit trīs euro, 46 centi), valsts budžeta dotācija: 6.47% no attiecināmiem izdevumiem 
488 131.13 EUR (četri simti astoņdesmit astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens euro, 13 centi), 
pašvaldības finansējums: 32.21% no attiecināmiem izdevumiem 2 429 055.80 EUR (divi miljoni četri 
simti divdesmit deviņi tūkstoši  piecdesmit pieci euro, 80 centi).”  

1.2.Apstiprināt projekta neattiecināmās izmaksas 832 689.88 EUR (astoņi simti trīsdesmit divi 
tūkstoši seši simti astoņdesmit deviņi euro, 88 centi)”. 
1.3.Apstiprināt kopējo izmaksu palielinājumu 959 438.43 EUR (deviņi simti piecdesmit deviņi 
tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro, 43 centi) 

1.2. izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 
“3.Projektu realizēt no 2017.gada līdz 2023.gadam.” 

2. Lēmuma izpildi uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei; 
3. 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 

 

 

 


