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Par atbalstu Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” dalībai Ziemeļvalstu  
Ministru padomes programmas Nordplus (Jauniešu izglītības programma) projektā 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
  
Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde “Mežmaliņa” sadarbībā ar Paņevēžas pirmsskolas izglītības iestādi 
“Bitute” (turpmāk tekstā projekta koordinators), Lietuva sagatavoja projekta “Watch, Move, Explore” 
(turpmāk – projekts) pieteikumu un iesniedza to Ziemeļvalstu Ministru padomes programmas Nordplus 
(Jauniešu izglītības programma) projektu konkursā. 2022.gada 1.jūnijā tika saņemta informācija no 
projekta koordinatora, ka projekts ir atbalstīts un Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” 
projekta vajadzībām tiek piešķirts finansējums par kopsummu 2020,00 EUR, kuru projekta koordinators 
pārskaita uz norādīto bankas kontu. 

Pamatojoties uz 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, kā arī saimniecisko un gada 
publisko pārskatu ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 30.06.2022. 
atzinumu (prot.Nr.7) un 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 Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” dalību Ziemeļvalstu Ministru 
padomes Nordplus programmā, kopējās projekta izmaksas nepārsniedzot 2020,00 EUR (divi 
tūkstoši divdesmit eiro, 00 centi) apmērā. 

2. Apstiprināt 2022.gada budžetu Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” Nordplus 
projektam“Watch, Move, Explore” , projekta Nr.NPJR-2022/10133 

Klasifikācijas kods Summa, Eur 
Ieņēmumi 2020 

18.6.3.0. 2020 
Izdevumi 2020 

2000 2020 
3. Uzdot Finanšu pārvaldei 2.punktā minēto finansējumu iekļaut Cēsu novada pašvaldības 2022. 

gada budžeta grozījumos. 
4. Uzdot Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītājai veikt nepieciešamās 

darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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