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Par grozījumiem Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija lēmumā  
Nr. 328 “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 

 
Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 328 “Par sadarbības līguma slēgšanu 

ar SIA “Cēsu klīnika” investīciju projekta “Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības 
uzlabošanai iedzīvotājiem” realizēšanai”.  

Ņemot vērā to, ka pirms sadarbības līguma noslēgšanas ar SIA “Cēsu Klīnika”, 2022.gada 06.jūlijā starp 
Cēsu novada pašvaldību un Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēgta Vienošanās Nr. 935/2022/2.2-
14 (Reģistrācijas Nr. 2/IP22/22/77) par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta „Cēsu 
klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem” īstenošanai, kurā 
paredzēta kārtība Projekta īstenošanai, finansējuma piešķiršanai un uzraudzībai, ir jāveic sadarbības 
līgumā papildinājumi. 

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 04.augusta atzinumu (protokols Nr.9), 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, Hardijs VENTS, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs) ,  pret nav,  
atturas nav, nolemj: 

1. Izdarīt Cēsu novada domes 2022.gada 16.jūnija lēmuma Nr.328 “Par sadarbības līguma 
slēgšanu ar SIA “Cēsu klīnika” investīciju projekta “Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma 
kvalitātes un pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem” realizēšanai” 1.punkta pielikumā 
grozījumus un apstiprināt jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu; 

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