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Par projekta pieteikuma “Baltijas jūras reģions  
Ilgtspējīgas mobilitātes plānošanai (BSR for SUMPs)” iesniegšanu 

 
Pamatojoties uz Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā 

sadarbība” programmas INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam atvērto 
konkursu, kurā projekta pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 14.martam un kuru īstenošana ir paredzēta sākot 
no 2023.gada beigām/2024.gada sākumu 36 mēnešu garumā pēc tā apstiprināšanas, un saskaņā ar Cēsu 
novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam stratēģisko mērķi “SM2 Augsta iedzīvotāju dzīves 
kvalitāte”, vidēja termiņa attīstības prioritāti “ VTP2 veselīgas, sociāli atbildīgas, izglītotas sabiedrības un 
kvalitatīvas dzīves vides veidošana”, rīcības virzieniem “RV 2.3. Iedzīvotājiem pieejamas un videi 
draudzīgākas transporta sistēmas izveide” un uzdevumu “U 2.3.2. Iespējot videi draudzīga transporta 
izmantošanu”, kā arī atsaucoties uz Cēsu novada domes 07.11.2019. lēmumu Nr. 335 “Par vadlīniju 
“Satiksmes drošības un mierināšanas risinājumu piemērošana Cēsu novadā”  apstiprināšanu” un ievērojot 
Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 6. punktu, 5. panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 
16.02.2023. Finanšu komitejas atzinumu (protokols Nr.2), Cēsu novada dome nolemj: 

1. Piedalīties programmas INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam atvērtajā 
projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Baltijas jūras reģions Ilgtspējīgas mobilitātes 
plānošanai (BSR for SUMPs)”. 

2. Noteikt par projekta partneri Cēsu novada pašvaldību un atbildīgo nodaļu – Attīstības pārvaldes 
Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļu. 

3. Uzdot Cēsu novada Attīstības pārvaldes Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļai 
sadarbībā ar Projektu ieviešanas nodaļu sagatavot projekta pieteikumu sadarbībā ar vadošo 
projekta partneri Baltijas jūras reģiona pilsētu savienību (Union of the Baltic Cities (UBC)) un 
projekta partneriem (Gdiņu, Polija; Jēvle, Zviedrija; Orhūsu, Dānija; Turku, Somija). 

4. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas Cēsu novada pašvaldībai, nepārsniedzot 230 000 EUR 
(divi simti tūkstoši euro 00 centi), t.sk., projekta attiecināmās izmaksas 80% no Eiropas Savienības 
programmas Interreg BSR finansējuma un 20% ir pašvaldības līdzfinansējuma ar iespēju pretendēt 
uz 10 % valsts atbalsta finansējumu.  

5. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes 
Teritorijas plānošanas un stratēģiskās attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt precizētu  projekta 
ieviešanas (ieņēmumu un izdevumu) tāmi Finanšu pārvaldē. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektores vietniecei Baibai Eglītei.  
 
Sagatavoja: E.Taurene 
 


