
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

23.02.2023.                            Nr.77 
Par projekta pieteikuma “Mākslas un  

amatniecības ekosistēma lauku pašvaldībās (TERRA MIRABILIS)” iesniegšanu 
Ziņo I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 

 
Pamatojoties uz Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” Eiropas sadarbības projektu atvērto 

konkursu, kurā projekta pieteikuma īstenošana ir paredzēta 24 mēneši pēc tā apstiprināšanas, un saskaņā 
ar Cēsu novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam stratēģisko mērķi “Atpazīstama kultūras un 
tūrisma vieta Eiropas mērogā”, ilgtermiņa attīstības prioritāti “Konkurētspējīga novada identitāte, kas 
balstīta radošajās, kultūras un tūrisma industrijās”, rīcības virzieniem “Kultūrvēsturiskā mantojuma 
saglabāšana (3.1.)”, “Kultūras internacionalizācija veicināšana (3.2.)”, “Vietējo tradīciju kopšana un 
popularizēšana (3.3.)”, un saskaņā ar Cēsu novada kultūras attīstības stratēģiju 2030. gadam attīstības 
virzieniem “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija, tostarp nemateriālā 
kultūras mantojuma un Dziesmu un deju svētku kustības nodrošināšana un pēctecība” un “Starptautiskās 
sadarbības veicināšana kultūras jomā”,  
ievērojot Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 5. punktu, 5. panta pirmo daļu, Cēsu novada domes 
09.02.2023. Izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu (protokols Nr.2), 16.02.2023. Finanšu 
komitejas atzinumu (protokols Nr.2), 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, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Piedalīties Eiropas Savienības programmā “Radošā Eiropa” Kultūras atzara Eiropas sadarbības 
programmas vidēja mēroga projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Mākslas un amatniecības 
ekosistēma lauku pašvaldībās (TERRA MIRABILIS)”. 

2. Noteikt par projekta partneri Cēsu novada pašvaldības iestādi “Kultūras pārvalde”. 
3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības iestādei “Kultūras pārvalde” un Centrālās administrācijas 

Attīstības pārvaldei sagatavot projekta pieteikumu sadarbībā ar vadošo projekta partneri 
(Kasalborgones pašvaldība (IT)) un projekta partneriem (Kugiras pilsēta (RO), Suvalku pilsētu (PL), 
Garbas pilseta (ML). 

4. Apstiprināt projekta attiecināmās izmaksas Cēsu novada pašvaldībai, nepārsniedzot 127 183 EUR 
(viens simts divdesmit septiņi tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro 00 centi), t.sk., projekta 
attiecināmās izmaksas 70% no Eiropas Savienības programmas “Radošā Eiropa” finansējuma un 
30% ir pašvaldības līdzfinansējuma.  

5. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas uzdot Cēsu novada pašvaldības iestādei „Kultūras pārvalde” 
sadarbībā ar Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldi sagatavot un iesniegt precizētu  projekta 
ieviešanas (ieņēmumu un  izdevumu) tāmi Finanšu pārvaldē. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam-Eglītim. 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece       I.Suija-Markova 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


