
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

14.07.2022.                           Nr.405 
 

Par atbalstu Cēsu Valsts ģimnāzijai dalībai   
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu  

sektora projektā “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācību procesā un izglītībā” 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

  
Cēsu Valsts ģimnāzija sagatavoja projekta “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācību procesā un 

izglītībā” (turpmāk – projekts) pieteikumu un iesniedza to Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektu konkursā. 2022.gada 10.jūnijā saņemta Valsts izglītības 
attīstības aģentūras vēstule, ar kuru Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore tiek informēta, ka iesniegtais 
projekts ir atbalstīts par kopsummu 5552,00 EUR. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības budžeta 
izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga grozīt pašvaldības 
budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma apjomus, paredzēt 
jaunu uzdevumu finansēšanu, likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka 
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi,  Cēsu novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.06.2022.atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 07.07.2022.atzinumu (protokols Nr.8), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Andris 
Melbārdis , 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 Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Atbalstīt Cēsu Valsts ģimnāzijas dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības 
Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā, kopējās projekta izmaksas nepārsniedzot 5552,00 EUR (pieci 
tūkstoši pieci simti piecdesmit divi eiro, 00 centi) apmērā. 

2. Apstiprināt tāmi Cēsu Valsts ģimnāzijai dalībai  Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 
pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projektā “IKT un jauno tehnoloģiju integrēšana mācību 
procesā un izglītībā”, līguma Nr.2022-1-LV01-KA122-SCH-000077111 

Izdevumu veids Dalībnieku skaits Apstiprinātais finansējums EUR 
Organizatoriskais atbalsts 2 200,00 
Individuālais atbalsts (viesnīca, 
dienas nauda) 

2 2592,00 

Ceļa izdevumi 2 1640,00 
Kursu maksa 2 1120,00 
Valodas atbalsts 0 0,00 
Sagatavošanās vizītes 0 0,00 
Finansējums izņēmuma izmaksām 0 0,00 
Iekļaušanas atbalsts 0 0,00 

Kopsumma  5552,00 
 



3. Uzdot Finanšu pārvaldei 2.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2022. 
gada budžeta grozījumos. 

4. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei parakstīt projekta īstenošanas līgumu un veikt 
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

5. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Valsts ģimnāzijai no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt 
projekta priekšfinansējuma daļu 1110,40 EUR  apmērā. 

6. Uzdot Cēsu Valsts ģimnāzijai atmaksāt projekta priekšfinansējuma daļu 5 (piecu) darba dienu laikā 
no gala finansējuma saņemšanas. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


