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Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” investīciju projekta “Cēsu klīnikas attīstība, 
pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem” realizēšanai 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 15.panta pirmās daļas 6.punktu viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. 

Cēsu novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību ‘’CĒSU KLĪNIKA’’  reģ. Nr. 44103057729 
(turpmāk- Cēsu klīnika) Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sekmīgi nodrošina no likuma 
“Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punkta izrietošu uzdevumu nodrošināt veselības aprūpes 
pieejamību – veikšanu un nepārtraukti nodrošina drošu un kvalitatīvu daudzprofilu diennakts neatliekamo 
stacionāro un ambulatoro palīdzību, kā arī nodrošinot Sabiedrības pamatdarbības attīstību, līdz ar to tai ir 
ievērojama pieredze šo pakalpojumu sniegšanā, kā arī tajā strādā nozarē kvalificēti un augsti profesionāli 
darbinieki. Tās īpašumā un rīcībā ir visi veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamie 
pamatlīdzekļi un resursi, veselības aizsardzības infrastruktūras attīstībā ir veikti ievērojami ieguldījumi, 
piesaistot gan Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, gan citu finansējumu.  Cēsu klīnikas darbība ir 
atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmajai daļai. 

Cēsu klīnika ir Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada 
pašvaldībai, līdz ar to tā atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē. 

Klīnika sniedz veselības aizsardzības pakalpojumus gan mūsu novada iedzīvotājiem, gan Vidzemes 
reģiona iedzīvotājiem. Atbilstoši Veselības ministrijas normatīviem, Cēsu klīnika ir stabila 3.līmeņa slimnīca 
ar lielu nozīmi Vidzemes reģiona veselības aprūpes sistēmā. Cēsu klīnikas plānošanas vienība ietver visu 
Cēsu novadu pēc administratīvi teritoriālās reformas un tam pieguļošās teritorijas. Pēdējo 2 gadu laikā 
vidēji 75% pacientu statistiski ir no Cēsu novada, 25% no apkārtējiem novadiem ar augošu plūsmas 
tendenci no Pierīgas, kas atslogo universitātes slimnīcu pacientu plūsmu un nodrošina savlaicīgāku un 
pieejamāku medicīnisko palīdzību.  

Ministru kabinets 2022.gada 8.februārī pieņēma noteikumus Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un 
izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, kas izstrādāti, lai noteiktu kārtību kādā pašvaldībām 
piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtību. Mērķdotāciju piešķir 
augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu 
klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu. 

2022.gada 17.martā Cēsu novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
iesniedza augstas gatavības investīciju projektu „Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un 
pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem”, kura mērķis ir pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošana 
iedzīvotājiem, veicot Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūvi -  2. projektēšanas kārtu, kas ietver: 
Ārstniecības korpusa 3.stāva - Ambulatorās nodaļas ar dienas stacionāru un rehabilitāciju, 2.stāva- 
Ķirurģijas nodaļas, 1.stāva Ambulatorās pediatrijas kabinetu pārbūvi ( 2. un 3. būvniecības kārta) Slimnīcas 
ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā. 



Investīciju projekts, atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, 
kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 4.1.punkta nosacījumiem, tiks 
realizēts  saskaņā ar Cēsu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam III daļas “Rīcības plāns un 
investīciju plāns 2013.-2021.gadam” Rīcības virzienu (RV 1.1.) ”Attīstīt veselības aprūpes pakalpojumu un 
to pieejamību“ Uzdevumu (U 1.1.1.) ”Veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidošana”, Investīciju 
plāna 1. punktu “Cēsu Klīnikas attīstība” un atbilst turpat 4.1.1. apakšpunktā norādītajam mērķim: 
pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsts vai pakalpojumu infrastruktūras attīstība, uzlabojot pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. 

 Investīciju projektā plānotie būvdarbi tiešā veidā nepieciešami investīciju projekta mērķa 
sasniegšanai: tiks pilnveidota visaptveroša palīdzība bērniem – ambulatorā, dienas stacionāra un 
neatliekamā palīdzība stacionārā, uzlabota neatliekamās palīdzības kvalitāte un pieejamība neatliekamajā 
palīdzībā ķirurģisko profilu pacientiem (kas 91% gadījumos ir valsts/pašvaldības apmaksātie medicīniskie 
pakalpojumi). 

2022.gada 2.jūnijā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.2022-1-
132_4060, ka augstas gatavības investīciju projekts „Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un 
pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem” ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu 
Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai nodrošinātu investīciju projekta „Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem” realizāciju,  kā arī likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 
15.panta pirmās daļas 6.punktu, Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, 
kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 4.1.punkta 4.1.1. apakšpunktu 
un  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 2022.gada 9.jūnija atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada 
dome, ar 15 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, 
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Cēsu novada pašvaldībai slēgt sadarbības līgumu ar SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ par investīciju 
projekta „Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai 
iedzīvotājiem” īstenošanu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Lēmuma izpildi uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei; 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


