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Par Cēsu novada investīciju plāna aktualizēšanu
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73. punktā noteikts, ka attīstības programmā
noteikto prioritāšu sasniegšanu un rezultatīvo rādītāju izpildi plāno, paredzot finansējumu
attīstības programmā noteikto darbību un investīciju projektu īstenošanai no pašvaldības
budžeta un citiem finanšu avotiem. Rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi
gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju
plānu apstiprina ar domes lēmumu un ievieto Teritorijas attīstības plānošanas informācijas
sistēmā.
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”, (turpmāk- Ministru kabineta
noteikumi Nr. 143), 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.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 143 Cēsu novada pašvaldība gatavo
investīciju projektu pieteikumus “Ceriņu ielas pārbūve posmā no Niniera ielas līdz Ezera ielai
Cēsīs, Cēsu novadā” un “Divkārtu virsmas apstrāde Meldru, Pureņu, Viršu, Niedru, Mārtiņa, Ķiršu,
Vārnu, Vālodzes, Ata Kronvalda, Kalnmuižas un Briežu ielās, Cēsīs, Cēsu novadā”.
Ministru kabineta noteikumu Nr. 143 3.1.punktā, cita starpā, noteikts, ka investīciju
projekta īstenošanai jābūt paredzētai attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju
plānā.
Ar 2022.gada 21.aprīļa domes sēdes lēmumu Nr.210 “Par Cēsu novada attīstības
programmu darbības perioda pagarināšanu un investīciju plānu aktualizēšanu” (Protokols Nr.9,
39. punkts) ir pagarināts Cēsu novada attīstības programmas 2013.-2021. gadam termiņš līdz
2023.gadam (Lēmuma 1.punkts), taču ir nepieciešams aktualizēt Cēsu novada attīstības
programmas 2013. – 2021. gadam, kas pagarināta līdz 2023.gadam, investīciju plānu saistībā ar
plānotajiem augstāk minētajiem investīciju projektiem.
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 2014.gada
14.oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 22.2., 23., 24., 73 . un 74. punktu, Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris
Melbārdis , 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, Laimis Šāvējs) , pret nav, atturas nav,
nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada attīstības programmas 2013. – 2021. gadam aktualizēto
investīciju plānu, saskaņā ar pielikumu.
2. Ievietot aktualizēto investīciju plānu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā
(TAPIS).
3. Atbildīgo par lēmuma izpildi noteikt Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības
pārvaldi.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
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