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Par Cēsu novada pašvaldības dalību Pilsētas  mēru paktā un  
Cēsu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādi 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, 
ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesu vai citu pašvaldību 
kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2022-2036., Cēsu novada attīstības programmas 2021-2027 stratēģisko mērķi Nr. SM 4 Videi draudzīgs 
ilgtspējīgs un klimata neitrāls novads un vidēja termiņa prioritāti VTP Nr. 4 Klimata pārmaiņām pielāgotas 
vides veidošana,   kā arī pamatojoties uz Cēsu novada pašvaldības 17.07.2019. atbalsta vēstuli Vidzemes 
Plānošanas reģionam, kurā Cēsu novada pašvaldība sniedza atbalstu programmas “Apvārsnis” finansētā 
projekta CEESEU (Centrālās un Austrumeiropas ilgtspējīgas enerģētikas savienība) pieteikuma 
apstiprināšanai, apņemoties piedalīties CEESEU projektā un SECAP (Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata 
rīcības plāna) izstrādē kā dalībpašvaldība, pievienojoties  Pilsētu mēru paktā kā  līdzdalīga pašvaldība, kā 
arī ņemot vērā Cēsu novada domes  Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 18.08.2022.atzinumu 
(protokols Nr.9) un Finanšu komitejas 31.08.2022. atzinumu (protokols Nr.11), 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. Uzņemties aktīvu rīcību, lai izveidotu taisnīgāku, klimatneitrālu Eiropu, sniedzot ieguldījumu, kāds 

paredzēts Pilsētu mēru pakta enerģētikas un  klimata  jomā apņemšanās dokumentā un tā pielikumā.  
2. Piekrist Cēsu novada pašvaldībai pievienoties kā parakstītājam starptautiskajam Pilsētu mēru paktam 

enerģētikas un klimata jomā; 
3. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu parakstīt Pilsētu Mēra 

paktu. 
4. Līdz 2022. gada 31. decembrim izstrādāt un apstiprināt “Cēsu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata rīcības plānu”, paredzot 2030. gadā siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisiju samazinājumu par 
50% attiecībā pret bāzes gadu (2000). 

5. Atzīt par spēku zaudējušu 2015.gada 10.decembra Cēsu novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 289.  
“Par Pilsētu mēru pakta parakstīšanu” . 

6. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes vadītājam. 
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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