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Par Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes investīciju plāna aktualizēšanu 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Ministru kabineta 14.10.2014. 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. 

2021.gada 23.novembrī pieņemts likums “Par valsts budžetu 2022.gadam”, kura 10.panta otrās 
daļas 4.punkts nosaka pašvaldību iespēju saņemt aizņēmumu katras pašvaldības ne vairāk kā diviem 
noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju 
plānam, ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā 1 000 000 euro apmērā, pie 
nosacījuma, ka ir sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīvs atzinums par 
attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai un aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības 
budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanu citos investīciju projektos. 

2022.gada 02.februārī Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas uzaicinājumu Nr. 1-132/868 par valsts budžeta aizdevumiem pašvaldībām prioritāro 
projektu īstenošanai. 

Atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem nosacījumiem 
aizdevumiem pašvaldību prioritārajiem projektiem Cēsu novada pašvaldība gatavo investīciju projektu 
pieteikumu “Siltumtīklu izbūve no Br.Kaudzīšu ielas 3a līdz Gaujas ielai 25a un no Gaujas ielas 25a līdz 
Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Cēsu novadā”. 

   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. un 73.punktu, Cēsu novada domes Finanšu komitejas 04.08.2022.atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu 
novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, 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 Jaunpiebalgas novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam aktualizēto 
investīciju plānu, saskaņā ar pielikumu. 

2. Ievietot aktualizēto un precizēto 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 izpilddirektorei. 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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