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Cēsīs, Cēsu novadā

Nr.474

Par grozījumiem Cēsu novada domes 2021.gada
29.decembra lēmumā Nr.453 “Par projekta pieteikuma “Cēsu klīnikas
ārstniecības korpusa pārbūve-2. projektēšanas kārta” izstrādi un iesniegšanu”
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs
2021.gada 29.decembrī Cēsu novada dome pieņēma lēmumu Nr.453 “Par projekta pieteikuma “Cēsu
klīnikas ārstniecības korpusa pārbūve-2. projektēšanas kārta” izstrādi un iesniegšanu”.
Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 8.februārī pieņemtajiem noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā
piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”, mērķdotāciju piešķir augstas
gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu
iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu.
2022.gada 17.martā Cēsu novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
iesniedza augstas gatavības investīciju projektu „Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un
pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem”, kura mērķis ir pakalpojuma kvalitātes un pieejamības uzlabošana
iedzīvotājiem, veicot Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa pārbūvi - 2. projektēšanas kārtu, kas ietver:
Ārstniecības korpusa 3.stāva - Ambulatorās nodaļas ar dienas stacionāru un rehabilitāciju, 2.stāvaĶirurģijas nodaļas, 1.stāva Ambulatorās pediatrijas kabinetu pārbūvi (2. un 3. būvniecības kārta) Slimnīcas
ielā 9, Cēsīs, Cēsu novadā.
Projekta iesniegumā paredzamās būvdarbu izmaksas tika norādītas atbilstoši SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’
2022.gada 14.martā veiktajai tirgus izpētei/cenu aptaujai, aktualizējot būvdarbu izmaksām - 1 683 035,44
EUR, no kuriem valsts budžeta dotācija investīciju projekta izmaksu segšanai paredzēts 1 430 580,12 EUR
(viens miljons četri simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit eiro, 12 centi), Cēsu novada domes
līdzfinansējums 252 455,32 EUR (divi simti piecdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci eiro, 32
centi), kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 8.februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, kādā
piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” nosacījumiem tiek paredzēts
investīciju projektu realizēt 2022. gadā un 2023. gadā, ar nosacījumu, ka projekta īstenošanā ne mazāk kā
65% valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2022. gada 31.decembrim un ne mazāk kā 35 % valsts
budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2023. gada 31.decembrim.
Atbilstoši 2022.gada 14.marta SIA ‘’CĒSU KLĪNIKA’’ tirgus izpētei/cenu aptaujai kopējās būvdarbu
izmaksas palielinās par 260 351,21 EUR, attiecīgi valsts budžeta dotācija investīciju projekta izmaksu
segšanai palielinās par 221 298,52 EUR, Cēsu novada domes līdzfinansējums par 39 052,69 EUR.
2022.gada 2.jūnijā saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule Nr.2022-1132_4060, ka augstas gatavības investīciju projekts „Cēsu klīnikas attīstība, pakalpojuma kvalitātes un
pieejamības uzlabošanai iedzīvotājiem” ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu
Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā”.
2022.gada 6.jūlijā Cēsu novada pašvaldība ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru noslēdza
Vienošanos Nr. 935/2022/2.2-14 par valsts budžeta finansējuma saņemšanu investīciju projekta
īstenošanai un valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 1 430 580,12 EUR apmērā.
Ņemot vērā augstāk 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 4.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 2021.gada 29.decembra lēmumā Nr. 453 šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“1 Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli 1 683 035,44 EUR, (viens
miljons seši simti astoņdesmit trīs tūkstoši trīsdesmit pieci euro, 44 centi) no kuriem valsts
budžeta dotācija investīciju projekta izmaksu segšanai ir 1 430 580,12 EUR (viens miljons četri
simti trīsdesmit tūkstoši pieci simti astoņdesmit euro, 12 centi), Cēsu novada domes
līdzfinansējums 252 455,32 EUR (divi simti piecdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci
euro, 32 centi).”
1.2. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:
“3. Investīciju projektu realizēt 2022. gadā un 2023. gadā, ar nosacījumu, ka projekta īstenošanā
ne mazāk kā 65% valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2022. gada 31.decembrim.”
2. Lēmuma izpildi uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes izpilddirektoram.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs

J.Rozenbergs
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