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1.

Par atbalstu Draudzīgā Aicinājuma Valsts ģimnāzijas
apstiprinātajam projektam “Mācīt kosmosu caur dabaszinātnēm” (pieteikuma Nr. NPJR2021/10033
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Ziemeļvalstu Ministru padome ir izskatījusi 2020. gada 26. janvārī tiešsaistes sistēmā
espresso.diku.no saņemto Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas elektronisko pieteikumu
NPJR-2021/10033 par Nordplus Junior programmas skolotāju mobilitātes projekta īstenošanai
nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu un lēmusi apstiprināt projektu “Mācīt kosmosu caur
dabaszinātnēm” un piešķirt dotāciju 17370 euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro,
00 centi).
Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā definēto uzdevumu – paaugstināt pedagogu un
akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz Valsts Izglītības attīstības
aģentūras administrētās programmas Nord+ pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu 17370
euro (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro, 00 centu) apmērā, nosakot
priekšfinansējuma maksājumu 80% apmērā no piešķirtās dotācijas summas, projekta īstenošanas
termiņš no 07/2021. – 12/2022, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas
21. punktu un 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 15.07.2021. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS,
LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – 1 (ANDRIS MIHAĻOVS), nolemj:

1. Atbalstīt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas dalību projektā ”Mācīt kosmosu caur
dabaszinātnēm” kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot 17370 euro (septiņpadsmit
tūkstoši trīs simti septiņdesmit euro, 00 centu).
2. Atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai, tās direktora personā parakstīt projekta
īstenošanas līgumu un veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu.
3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai no
pamatbudžeta segt projekta “Mācīt kosmosu caur dabaszinātnēm”, priekšfinansējuma daļu
3474 euro (trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit četri euro).
4. Uzdot Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai finansējumu atmaksāt iestādes
uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim
Egliņam - Eglītim.
2.
Par apstiprinātā projekta “Lauzt robežas” (iesnieguma identifikācijas Nr. VP2021/1-82)
īstenošanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) ir izskatījusi un izvērtējusi Pārgaujas
novada pašvaldības 2021. gada 24. maijā iesniegto projekta “Lauzt robežas” pieteikumu projektu
konkursam valsts programmā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.
JSPA ir pieņēmusi lēmumu (lēmums Nr. 2-23/228) piešķirt finansējumu EUR 4521,59 (četri tūkstoši
pieci simti divdesmit viens euro, 59 centi) projekta “Lauzt Robežas” īstenošanai, kas tiek pilnā
apmērā nodrošināti pirms projekta aktivitāšu uzsākšanas. Projekta realizēšanai nav nepieciešams
pašvaldības līdzfinansējums.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. un 20. punktu
un 2020. gada 10. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu,
mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai
sadalīšanas” 12.6. apakšpunktu Pārgaujas novada pašvaldības saistību un tiesību pārņēmēja ir Cēsu
novada pašvaldība (turpmāk – projekta iesniedzējs).
Pamatojoties uz Eiropas Savienības jaunatnes stratēģijā 2019. – 2027. gadam viena no prioritātēm
ir apstākļu radīšana, kas ļauj īstenot savu potenciālu jauniešiem lauku apvidos , saskaņā ar Jaunatnes
likuma 5. pantu, kas nosaka pašvaldības kompetenci jaunatnes politikas nozarē, likuma “Par
pašvaldībām” 12. pantu par pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu realizēšanu, ievērojot Pārgaujas
novada Jaunatnes politikas stratēģijā 2019. – 2023. gadam definēto uzdevumu, veicināt saliedētību
starp pagastos dzīvojošajiem jauniešiem, kā arī radīt labvēlīgu vidi aktīvās līdzdalības attīstībai un
nodrošinot sociālo atbalstu un iekļaušanu , un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un
sporta komitejas 15.07.2021. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt, ka Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde ir atbildīga par projekta īstenošanu
un veic visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu, atskaišu
sagatavošanu un kontroli.
2. Atļaut :
2.1. Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldei, tās vadītāja p.i. personā
parakstīt ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju;
2.2. Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Finanšu nodaļai administrēt
piešķirto projekta finansējumu EUR 4521,59 euro (četri tūkstoši pieci simti
divdesmit viens euro, 59 centi).
3. Noteikt atbildīgo kontaktpersonu par projekta īstenošanu Cēsu novada Pārgaujas
apvienības pārvaldes – sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciālists.
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
A.Egliņam – Eglītim.
3.
Par projektu konkursa “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo
2021.gada vasaras brīvlaikā” programmas “ nolikuma apstiprināšanu
L.Kokina – Izglītības pārvaldes vadītāja
Pamatojoties ar Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par
psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru
kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu
no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, lai nodrošinātu atbalstu
bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā, pamatojoties uz
jaunatnes likuma 8.panta 1.daļu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas
15.07.2021. atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE
SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠEGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ,
ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS,
INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt projektu konkursa “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana izglītojamo
2021.gada vasaras brīvlaikā” nolikumu saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei veikt visas nepieciešamās
darbības, kas saistītas ar konkursa organizēšanu.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim
Egliņam Eglītim.
NOLIKUMS

4.
Par dalības maksas apstiprināšanu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajā “Interešu
izglītības vasaras skolā”
Ziņo – Izglītības pārvaldes vadītāja L.Kokina
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta (g) apakšpunktu un
Cēsu novada domes 08.10.2015. noteikumiem Nr. 38 “ Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldības
iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo
pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu
izcenojumus” un veiktajiem aprēķiniem, ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta
komitejas 15.07.2021.atzinumu ( prot. Nr. 1 ), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Apstiprināt dalības maksu Cēsu Bērnu un jauniešu centra organizētajā “Interešu izglītības
vasaras skolā” 20 ( divdesmit ) EUR apmērā, saskaņā ar aprēķinu.
2. Lēmuma izpildi nodrošināt Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktorei.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
A.Egliņam – Eglītim.
PIELIKUMS

5.
Par atbalstu telpu nomas maksai nometņu organizēšanai 2021. gada skolēnu vasaras brīvlaikā
________________________________________________________________________________________________________

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldības teritorijā Nodibinājums “Iespējamā misija” organizē nometni projekta
"Mācītspēks" vienu no jauno skolotāju vasaras mācību sastāvdaļām, kur skolotāji iegūst pirmo darba
pieredzi ar bērniem klātienē. Nometnes ietvaros skolotāji māca interaktīvā un bērnus iesaistošā
veidā pamata mācību priekšmetus, nostiprinot un pilnveidojot bērnu zināšanas attiecīgajās mācību
jomās. Šogad, kad lielākā mācību gada daļa notikusi attālināti, šāda formāta nometne ir īpaši
nozīmīga bērniem, lai sagatavotos nākamajam mācību gadam. Paralēli mācību darbam nometnē
paredzētas audzināšanas un interešu izglītības nodarbības. Vasaras nometnes viens no mērķiem
sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un
socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā,
kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā. Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku
mazināšanā. Lai veicinātu bērnu un jauniešu nometņu pieejamību, kā arī mazinātu skolēnu
likumisko pārstāvju izdevumus Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku pārvarēšanā, pamatojoties
uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā) un 15.panta pirmās daļas
4.punktu (pašvaldība gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšana; pirmskolas un skolas vecuma bērnu

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), ievērojot
Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.07.2021. (protokols Nr.1) atzinumu, Cēsu novada dome,
ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS,
AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS
MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDEANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt, ka nomas maksa par katru telpu Cēsu novada Cēsu pilsētas teritorijā esošajās
izglītības iestādēs, kuras tiek izmantotas Nodibinājuma “Iespējamā misija” projekta
“Mācībspēks” programmas īstenošanai un organizatoriskās funkcijas nodrošināšanai Cēsu
novadā deklarētiem bērniem ir 1.00 (t.sk. PVN) EUR (viens euro) par visu nometnes norises
periodu.
2. Noteikt, ka summas starpību starp nomas maksas faktiskajām izmaksām un šī lēmuma
1.punktā noteikto maksu, finansē no attiecīgās iestādes budžeta.
3. Lēmuma izpildi uzdot direktoriem, kurā notiek projekta “Mācībspēks” programmas
īstenošana
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam
A.Egliņam Eglītim
6.
Par projektu “Proti un dari”
_____________________________________________________________________
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldība 2018. gada 8.oktobrī noslēdza līgumu NR.6-13/4 ar Jaunatnes
starptautisko līgumu aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” par projekta “PROTI un
DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanu.
Jaunpiebalgas novada dome 2018. gada 21.decembrī noslēdza līgumu Nr. 6-13/6 ar
Jaunatnes starptautisko līgumu aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu
prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” par projekta “PROTI un DARI!” Nr.
8.3.3.0/15/I/001 īstenošanu.
Līgatnes novada dome 2016. gada 10.augustā noslēdza līgumu Nr. 6-13/48 ar Jaunatnes
starptautisko līgumu aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru darbībā” par projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001
īstenošanā.
Priekuļu novada pašvaldība, 2018. gada 3.maijā noslēdza līgumu Nr. 6-13/1 ar Jaunatnes
starptautisko līgumu aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas
“Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko

organizāciju vai jauniešu centru darbībā” par projekta “PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001
īstenošanu.
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6. un
20. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr.671 “Pašvaldību
institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu
grozīšanas vai sadalīšanas” 12.6.apakšpunktu Cēsu novada pašvaldība 2021. gada 15. jūlijā noslēdza
Vienošanos Nr.6 par grozījumiem 2018. gada 8.oktobra līgumā Nr. 6-13/4 par sadarbību Eiropas
Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta
mērķa “Attīstīt NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta “PROTI
un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā, ar kuru tiek noteikts, ka Cēsu novada pašvaldība pārņem
Jaunpiebalgas novada domes, Līgatnes novada domes un Priekuļu novada pašvaldības uzņemtās
saistības projektu Nr.6-13/1, Nr.6-13/6 un Nr.6-13/48 īstenošanā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu un 21. panta
pirmās daļas 23. punktu, Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 15.07.2021.
atzinumu (prot.Nr.1), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJAMARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS,
BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS
MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS,
INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Atbalstīt Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes, Cēsu novada Līgatnes apvienības
pārvaldes, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes un Cēsu novada pašvaldības dalību
projektā “Proti un dari”.
2. Noteikt, ka Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvalde ir vadošā partnere projekta īstenošanā
un veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu, atskaišu
sagatavošanu un kontroli.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam Atim
Egliņam Eglītim.

7.
Par aizņēmumu Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes projekta “Pašvaldības autoceļu
posmu atjaunošana’’ realizācijai
____________________________________________________________________________
Ziņo: M. Drubiņa, Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Izvērtējot Pārgaujas novada integrētās attīstības programmas 2020.-2026.gadam Investīciju
plānā iekļautos projektus un to atbilstību Noteikumos definētajiem mērķiem un augstās projektu
gatavības nosacījumiem, kā arī ņemot vērā projektu prioritāti un to īstenošanas pozitīvo ietekmi uz
novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un Covid-19 ekonomisko un sociālo seku
mazināšanos uzsākta projekta “Pašvaldības autoceļu posmu atjaunošana” realizācija.
Projekta ietvaros veikti projektēšanas darbi un veikts iepirkums par būvniecības darbiem
305935.56 EUR par būvuzraudzību 11809.60 EUR. Plānotās projekta kopējās izmaksas 317745.16
EUR .
Pārgaujas novada dome 28.06.2021 pieņēma lēmumu par projekta realizēšanu un aizņēmuma
ņemšanu Valsts kasē.

29.06.2021 saņemts jaunizveidojamā Cēsu novada apvienotās
saskaņojums.

finanšu komitejas

29.06.2021 saņemts VARAM atzinums aizņēmuma saņemšanai pamatojoties uz MK rīkojumu
Nr.453 .
Aizņēmums pieprasīts pamatojoties uz Likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta
trešās daļas 4. apakšpunktu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19. punktu,
likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22. pantu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē pašvaldības projekta “Pašvaldības autoceļu posmu
atjaunošana’’ realizācijai 2021.gadā, 270083 EUR (divi simti septiņdesmit tūkstoši
astoņdesmit trīs euro un 00 centi) apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi uz 15
gadiem, ar 1 gada atlikto pamatsummas maksājumu no līguma slēgšanas brīža ar Valsts
kasi.
2. Nodrošināt budžeta līdzfinansējumu no nesadalītā naudas atlikuma gada beigās no
projekta kopējām izmaksām 15 % - 47662 EUR apmērā.
3. Aizdevuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
8.
Par Cēsu novada domes 2021. gada 15. jūlija nolikuma Nr. 11 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 4 ”Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes
nolikums”” apstiprināšanu
_____________________________________________________________________________
Ziņo: M. Drubiņa, Pārgaujas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28. pantu un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums” 11. un 12. punktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 15.jūlija nolikumu Nr.11 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 4 “Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes nolikums””
saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 15.jūlijā

Nr. 11

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.4 "Cēsu novada Pārgaujas
apvienības pārvaldes nolikums"
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.4 "Cēsu novada Pārgaujas
apvienības pārvaldes nolikums" (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1.jūlija lēmumu Nr.
8) “Par Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldi” (prot. Nr.2; 7. punkts) šādus grozījumus:
1. Papildināt 6. punktā aiz vārdiem “Domes priekšsēdētājs” ar jaunu teikumu “Parakstīt
dokumentus uz Pārvaldes veidlapas ir tiesīgs Pārvaldes vadītājs vai viņa prombūtnes laikā ar
izpilddirektora rīkojumu noteikts Pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs, kā arī ar Pārvaldes
vadītāja rīkojumu pilnvarota Pārvaldes amatpersona vai darbinieks”.
2. Papildināt 11.14. apakšpunktā aiz vārdiem “izdot izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma
tiesības” ar vārdiem “par to sniedzot informāciju tuvākajā Attīstības un teritorijas plānošanas
komisijas sēdē”.
3. Papildināt 11.15. apakšpunktā aiz vārdiem “zemes platību precizēšanu” ar vārdiem “zemes
ierīcības projektu apstiprināšanu”.
9.
Par līdzekļu pieprasījuma iekļaušanu budžeta grozījumos
___________________________________________________________
Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja E. Šīrante
2021. gada Priekuļu apvienības pārvaldes budžetā paredzēts finansējums ielu seguma
atjaunošanai ar virsmas apstrādes metodi 204974 EUR apmērā. Saskaņā ar papildus darbu
izmaksām Maija ielā un Rozīša ielā Liepā, Liepas pagastā, kur esošo aku vāki tiek nomainīti uz peldošā
tipa aku vākiem un veikta augstuma regulēšana, nepieciešams papildus finansējums par 6870,38
EUR lielāks nekā plānots.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldību budžetiem” 30.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības
budžeta izpildes gaitā likumā "Par pašvaldībām" un šajā likumā noteiktajā kārtībā dome ir tiesīga
grozīt pašvaldības budžetu, arī apturēt asignējumus, samazināt vai palielināt uzdevumu finansējuma
apjomus, paredzēt jaunu uzdevumu finansēšanu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta
izpildi, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS
ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE,
ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA
FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ,
LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Piešķirt papildus finansējumu no Priekuļu apvienības pārvaldes budžeta sadaļas-līdzekļi
neparedzētiem gadījumiem 6870,38 EUR ielu seguma atjaunošanai ar virsmas apstrādes
metodi.
2. Uzdot Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldei veikt attiecīgus budžeta grozījumus.
3. Uzdot Cēsu novada Centrālās administrācijas Finanšu pārvaldei piešķirto finansējumu
atbilstoši iestādes veiktajiem budžeta grozījumiem iekļaut nākamajos 2021.gada pašvaldības
budžeta grozījumos.

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.

10.
Par aizņēmumu projekta “Pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas) attīstība”
realizācijai
__________________________________________________________
Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i. E.Šīrante
Priekuļu novada pašvaldības dome 23.04.2021. pieņēma lēmumu Nr.170 ”Par valsts
aizdevumu” ar kuru lūdz vidēja termiņa valsts budžeta aizdevumu Valsts kasē 174 228.00 EUR
projekta “Pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas) attīstībai” realizācijai.
Projekta kopējās izmaksas ir 204 974 EUR, tai skaitā, pašvaldības finansējums 30 746 EUR.
Lēmums apstiprināts Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas
novada pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada
pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldības 27.04.2021. Finanšu komisijas sēdē, protokols nr.5.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas
10. punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību
41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otrās daļas 2.punktu,
ievērojot Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ņemt Valsts kasē vidēja termiņa aizņēmumu EUR 174 228 ar Valsts kases noteikto gada likmi
projekta “Pašvaldības transporta infrastruktūras (ielas) attīstībai" īstenošanai
Aizņēmumu izsniegt 2021. gadā.
Kredīta atmaksas periodu noteikt 3 (trīs) gadus.
Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2022.gada martā.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes izpilddirektoram.

11.
Par Cēsu novada domes 2021. gada 15.jūlija nolikuma Nr. 12 “Grozījumi Cēsu novada domes
2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 5“Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes nolikums””
apstiprināšanu
_____________________________________________________________________
Ziņo: Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i. E.Šīrante
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28. pantu un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums” 11. un 12. punktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,

JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 15.jūlija nolikumu Nr.12 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 5 “Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes nolikums””
saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 15.jūlijā

Nr. 12

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.5 "Cēsu novada Priekuļu
apvienības pārvaldes nolikums"
Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu un
Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1
“Cēsu novada pašvaldības nolikums”
11. un 12. punktu
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 5 "Cēsu novada Priekuļu
apvienības pārvaldes nolikums" (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.
9 “Par Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldi”(prot. Nr.2; 8. punkts) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 11.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.15. patstāvīgi pieņemt lēmumus (Pārvaldes vadītāja izveidotā komisijā vismaz 3 locekļu
sastāvā) par Priekuļu apvienības teritorijā esošo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu,
robežu pārkārtošanu, zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu sagatavošanu,
zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un
maiņu, nosaukumu vai numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei
paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām, adreses piešķiršanu, maiņu,
precizēšanu vai likvidēšanu, zemes platību precizēšanu”;
2.
Aizstāt 14.2. apakšpunktā vārdu "pārvalde" ar vārdu "iestāde";
3.
Izteikt 16.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
“16.13. paraksta līgumus par Pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem normatīvajos
aktos un domes lēmumos noteiktajā kārtībā un Pārvaldes budžeta ietvaros, kā arī
pašvaldības vārdā paraksta nostiprinājuma lūgumus iesniegšanai zemesgrāmatā par
apvienības teritorijā esošajiem pašvaldības īpašumiem;”.

12.
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultāta apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
Ziņo: E.Šīrante, Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i.

Cēsu novada dome izskata jautājumu par nekustamā īpašuma – “Tērces”, Liepas pagasts,
Priekuļu novads, izsoles rezultātiem.
Saskaņā ar Priekuļu novada domes 2021.gada 25.marta sēdes lēmumu Nr.98, protokols Nr.4,
p.9. „Par pašvaldības īpašuma “Tērces”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, nodošanu atsavināšanai
izsolē”, 100% par EUR tika pārdots Priekuļu novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums ar
nosaukumu “Tērces”, Liepas pagastā, Priekuļu novadā, kadastra numurs 4260 002 0082, kas sastāv
no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 4260 002 0076 ar kopējo platību 2,13 ha, no kuras
lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir 2,02 ha un tā lietošanas mērķis ir – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tajā skaitā elektronisko izsoļu organizētāja Tiesu
administrācijas 2021.gada 6.jūlijā sagatavoto aktu Nr.2317178/0/2021-AKT, konstatēts, ka izsoles
procedūra veikta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, par izsoles procedūras
veikšanu nav saņemta neviena sūdzība.
Nekustamais īpašums nosolīts par cenu 7 500,00 EUR.
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas autonomās
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un
nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas
privāttiesiska rakstura darbības, savukārt, 21.panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta pirmā daļa paredz, ka Izsoles
noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus un kurai var iesniegt
sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām. Nekustamā īpašuma izsoles noteikumu 5.3.punktā noteikts,
ka izsoles rezultātu apstiprina Priekuļu (Cēsu) novada dome.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās
daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
10.panta pirmo daļu, 34. panta otro daļu un 36. panta pirmo daļu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm
– par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS
ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA
STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS
GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas –
nav, nolemj:
1. Apstiprināt no 2021.gada 5.jūnija līdz 2021.gada 5.jūlijam plkst.13.00 notikušās elektroniskās
izsoles rezultātu par Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas
Priekuļu novada Liepas pagastā, “Tērces”, atsavināšanu SIA “Eko Lauki”, reģ.Nr. 44103062503,
par viņa nosolīto cenu 7 500,00 EUR (septiņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi).
2. Uzdot Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldei sagatavot atbilstošu līgumu.
3. Lēmumu nosūtīt SIA “Eko Lauki” uz adresi “Vaivari 1”, Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras
novads.
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi Priekuļu apvienības pārvaldes Attīstības nodaļas nekustamā
īpašuma speciāliste L.S. Berovska.

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja p.i. E.
Šīrantei.
13.
Par Cēsu novada domes 2021. gada 15.jūlija nolikuma Nr. 13 “Grozījumi Cēsu novada domes
2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 6 “Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nolikums””
apstiprināšanu
________________________________________________________________________
Ziņo: Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. L.Burdaja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28. pantu un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums” 11. un 12. punktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 15.jūlija nolikumu Nr.13 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 6 “Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldes
nolikums”” saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 15.jūlijā

Nr. 13

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.6 "Cēsu novada
Vecpiebalgas apvienības pārvaldes nolikums"

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu un
Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1
“Cēsu novada pašvaldības nolikums”
11. un 12. punktu
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 6 "Cēsu novada Vecpiebalgas
apvienības pārvaldes nolikums" (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.
10 “Par Cēsu novada Vecpiebalgas apvienības pārvaldi”(prot. Nr.2; 9. punkts)) šādus grozījumus:
4. Izteikt 11.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.15. patstāvīgi pieņemt lēmumus (Pārvaldes vadītāja izveidotā komisijā vismaz 3 locekļu
sastāvā) par Vecpiebalgas apvienībā esošo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu,
par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu un izstrādes nosacījumu sagatavošanu, par zemes

ierīcības projektu apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu, nosaukumu
piešķiršanu nekustamiem īpašumiem vai maiņu, adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai
likvidēšanu zemes vienībām un ēkām uz tām un telpu grupām, zemes platību precizēšanu”;
5. Svītrot 16.8. apakšpunktā vārdu “vietnieku”.
6. Papildināt Nobeiguma noteikumus ar 29.punktu šādā redakcijā:
“29. Līdz jaunu pašvaldības normatīvo aktu spēkā stāšanās dienai Vecpiebalgas apvienības
pārvaldes vadītāja kompetencē ietilpst tādu atļauju, licenču un dokumentu izsniegšana, kas līdz
2021.gada 1.jūlijam ar Vecpiebalgas novada domes saistošajiem noteikumiem deleģēta
Vecpiebalgas novada pašvaldības izpilddirektoram, ciktāl normatīvie akti, Domes lēmumi un šis
Nolikums nenosaka citādi.”

14.
Par Cēsu novada domes 2021. gada 15. jūlija nolikuma Nr. 14 “Grozījums Cēsu novada domes
2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 3 ”Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes nolikums””
apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
Ziņo: A.Dzērve, Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja p.i.
Lai nodrošinātu Līgatnes apvienības iedzīvotājiem un juridiskām personām ērtus, ātri
pieejamus pakalpojumus ir nepieciešams veikt grozījumus Cēsu novada Līgatnes apvienības
nolikumā, palielinot Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldei tiesības un pienākumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Valsts pārvaldes
iekārtas likuma 28. pantu un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu
novada pašvaldības nolikums” 11. un 12. punktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 15. jūlija nolikumu Nr.14 “Grozījums Cēsu
novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 3 “Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes
nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 15.jūlijā

Nr. 14

Grozījums Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.3 "Cēsu novada Līgatnes
apvienības pārvaldes nolikums"

Izdots saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu un
Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1
“Cēsu novada pašvaldības nolikums”
11. un 12. punktu

Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 3 "Cēsu novada Līgatnes
apvienības pārvaldes nolikums" (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu Nr.
7 “Par Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldi”(prot. Nr.2; 6. punkts)) šādu grozījumu:
Izteikt 11.14. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.14.patstāvīgi pieņemt lēmumus (Pārvaldes vadītāja izveidotā komisijā vismaz 3 locekļu
sastāvā) par Līgatnes apvienībā esošo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, par
atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu un izstrādes nosacījumu sagatavošanu, par zemes ierīcības
projektu apstiprināšanu, izdodot normatīvo aktu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu,
nosaukumu piešķiršanu nekustamiem īpašumiem vai maiņu, adreses piešķiršanu, maiņu,
precizēšanu vai likvidēšanu zemes vienībām un ēkām uz tām un telpu grupām, zemes platību
precizēšanu”;

15.
Par Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Administratīvās nodaļas izveidošanu un
grozījumiem Amatas apvienības pārvaldes nolikumā un amatu vienību sarakstā
_____________________________________________________________________________
Ziņo: Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. E. Eglīte
Cēsu novada pašvaldības dome 2021.gada 1.jūlijā pieņēma lēmumu Nr.5 “Par Cēsu novada
Amatas apvienības pārvaldi”, kurā noteikta Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes (turpmāk Amatas pārvalde) izveidošanas kārtība, kā arī kārtībā kāda Cēsu novada pašvaldībā pārņem Amatas
novada pašvaldības finanses, mantu un saistības. Ar šo lēmumu ir apstiprināts Cēsu novada Amatas
apvienības pārvaldes nolikums, kurā noteikta Amatas pārvaldes struktūra un funkcijas.
Lai nodrošinātu efektīvu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes darbību un pakalpojumu
sniegšanu, ir nepieciešams veikt pārvaldes struktūrvienību un speciālistu reorganizācijas procesu,
kuras rezultātā tiek izveidota Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes Administratīvā nodaļa. Ir
nepieciešams pārvaldes nolikumā precizēt struktūrvienību nosaukumus, izveidoto pārvaldes
komisiju un apvienības pārvaldes vadītāja funkcijas.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, Ministru kabineta 23.07.2017. noteikumiem
Nr.264 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām” (turpmāk – Profesiju klasifikators), Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, pamatojoties uz
saimniecisku un organizatorisku pasākumu veikšanu, efektīvāku darba organizāciju, Cēsu novada
dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS
GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS,
ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDEANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS),
pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Sākot ar 2021. gada 1. augustu:
1.1. likvidēt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes struktūrvienību Lietvedības nodaļa.
1.2. likvidēt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes struktūrvienību Darba aizsardzības,
civilās aizsardzības un administratīvās lietvedības nodaļa.
1.3. Noteikt, ka no Amatas apvienības pārvaldes amata vienību saraksta tiek izslēgta amata
vienība jurists.

1.4. Noteikt, ka no Amatas apvienības pārvaldes amata vienību saraksta tiek izslēgta amata
vienība Lietvedības nodaļas vadītājs.
1.5. Noteikt, ka no Amatas apvienības pārvaldes amata vienību saraksta tiek izslēgta amata
vienība Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvās lietvedības nodaļas
vadītājs.
2. Sākot ar 2021. gada 1. augustu:
2.1. izveidot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes struktūrvienību Administratīvā
nodaļa.
2.2. Noteikt, ka Amatas apvienības pārvaldes struktūrvienība Administratīvā nodaļa ir
likvidējamo Lietvedības un Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvās
lietvedības nodaļu struktūrvienību funkciju un amata vienību pārņēmēja;
2.3. Noteikt, ka struktūrvienība Administratīvā nodaļa ir bijušās Amatas novada pašvaldības
administrācijas speciālistu amatu vienību pārņēmēja.
2.4. Noteikt, ka Amatas apvienības pārvaldes amata vienību sarakstā tiek izveidota pārvaldes
Administratīvās nodaļas amata vienība Nodaļas vadītājs (profesijas kods 1211 50),
1.amatu saime, IIB amatu saimes līmenis, 12.mēnešalgu grupa, mēnešalgas apmērs EUR
1647,2.5. Noteikt, ka Amatas apvienības pārvaldes amata vienību sarakstā tiek izveidota pārvaldes
Administratīvās nodaļas amata vienība Vecākais lietvedis (profesijas kods 3341 03), 18.3
amatu saime, III amatu saimes līmenis, 8.mēnešalgu grupa, mēnešalgas apmērs EUR
1063,-.
2.6. Noteikt, ka Amatas pārvaldes amata vienību sarakstā tiek izveidota pārvaldes
Administratīvās nodaļas amata vienība Darba aizsardzības vecākais speciālists
(profesijas kods 2263 01), 6. amatu saime, IV amatu saimes līmenis, 11.mēnešalgu
grupa, mēnešalgas apmērs EUR 1213,3. Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 15. jūlija nolikumu Nr.15 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1.jūlija nolikumā Nr.1 “”Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes
nolikums”” saskaņā ar pielikumu.
4. Uzdot Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam:
4.1. apstiprināt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes amata vienību sarakstu, ņemot
vērā, šo lēmumu un ievērojot, ka Amatas apvienības pārvaldē un tās
struktūrvienībās, nepalielinās amata vienību skaits un bijušās iestādes “Amatas
novada pašvaldība” darbinieki turpina darba tiesiskās attiecības.
4.2. Organizēt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar Cēsu novada Amatas apvienības
pārvaldes Administratīvās nodaļas darba uzsākšanu.
Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 15.jūlijā

Nr. 15

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.1 "Cēsu novada Amatas
apvienības pārvaldes nolikums"

Izdots saskaņā ar

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu
Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr.1 "Cēsu novada Amatas apvienības
pārvaldes nolikums" (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1.jūlija lēmumu Nr. 5) “Par Cēsu novada
Amatas apvienības pārvaldi”(prot. Nr.2; 4. punkts) šādus grozījumus:
1. Izteikt 11.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
"11.15. patstāvīgi pieņemt lēmumus (Pārvaldes vadītāja izveidotā komisijā vismaz 3 locekļu sastāvā)
par Amatas apvienības teritorijā esošo īpašumu sadalīšanu, apvienošanu, robežu
pārkārtošanu, zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu sagatavošanu, zemes ierīcības
projektu apstiprināšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu, nosaukumu vai
numuru piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un
telpu grupām, adreses piešķiršanu, maiņu, precizēšanu vai likvidēšanu, zemes platību
precizēšanu”;
2. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“13.3. Administratīvā nodaļa”;
3. Svītrot 13.4. apakšpunktu;
4. Aizstāt 13.7. apakšpunktā vārdu "apvienības" ar vārdu "novada";
5. Izteikt 16.13. apakšpunktu šādā redakcijā:
“16.13. paraksta līgumus par Pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem normatīvajos aktos un
domes lēmumos noteiktajā kārtībā un Pārvaldes budžeta ietvaros, kā arī pašvaldības vārdā
paraksta nostiprinājuma lūgumus iesniegšanai zemesgrāmatā par apvienības teritorijā
esošajiem pašvaldības īpašumiem”.

16.

Par grozījumiem Cēsu novada domes 21.01.2021.lēmumā Nr. 9 “Par darba grupas
izveidi jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei”
______________________________________________________________
Ziņo: D. Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja
Ar Cēsu novada domes 21.01.2021. lēmumu Nr. 9 “Par darba grupas izveidi jaunizveidojamā
Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” ir apstiprināta jaunizveidojamā Cēsu
novadā ietilpstošo pašvaldību (Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu un Vecpiebalgas
novadu) attīstības dokumentu izveides – Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035.gadam un
Attīstības programmas 2021.-2027.gadam - izstrādes darba grupa.
Ņemot vēra, ka iepriekš noteiktās darba grupas sastāvs ir mainījies, kā arī, precizējot
nepieciešamos veicamos uzdevumus atbilstoši MK noteikumiem Nr. 631 “Jaunizveidojamo
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas
kārtība” ir nepieciešams veikt grozījumus Cēsu novada domes 21.01.2021. lēmumā Nr. 9 “Par darba
grupas izveidi jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei”.
Pamatojoties uz Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 15.07.2021. atzinumu
(Prot., Nr. 1), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA,
JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA
MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS
MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS,
INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Grozīt Cēsu novada domes 21.01.2021. lēmumu Nr. 9 “Par darba grupas izveidi
jaunizveidojamā Cēsu novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādei”, grozot lēmuma
1.2., 1.4. un 2. punktu un izsakot tos šādā redakcijā:

1.2. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja – Dace
Eihenbauma;
1.4. Cēsu novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes Projektu vadītāja – Līna
Bērziņa.
2. Noteikt, ka darba grupa izstrādā un iesniedz izskatīšanai domē jaunizveidojamā Cēsu
novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.-2035. gadam un Attīstības programmu 2021.2027.gadam, nodrošinot minēto attīstības dokumentu publiskās apspriešanas procesu
ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.novembrim un dokumentu apstiprināšanu domē ne vēlāk kā
līdz 2021.gada 30. decembrim.
17.

Par Cēsu novada domes 2021.gada 15. jūlija nolikuma Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada domes
2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikums”
apstiprināšanu
_______________________________________________________________________
Ziņo: S.Zvirbule, Izpilddirektora vietnieka pienākumu izpildītāja
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Valsts
pārvaldes iekārtas likuma 72. pant pirmās daļas 1. punktu un 73. panta pirmās daļas 1. punktu un
Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības
nolikums” 18. punktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJAMARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS,
BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS
MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS,
INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

Apstiprināt Cēsu novada domes 2021.gada 15. jūlija nolikumu Nr. 16 “Grozījumi Cēsu novada
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas nolikums””
saskaņā ar pielikumu.

Pielikums
NOLIKUMS
Cēsīs, Cēsu novadā
2021. gada 15. jūlijā

Nr. 16

Grozījumi Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības un plānošanas
komisijas nolikums”
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas pirmo punktu
un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums”
18.punktu

Izdarīt šādus grozījumus Cēsu novada domes 2021. gada 1.jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības
un plānošanas komisijas nolikums” (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu
Nr. 17, prot. Nr. 2, 16.punkts):
1. aizstāt 2.1.2.1. apakšpunktā vārdus “un telpu grupām” ar vārdiem “telpu grupā un
nekustamiem īpašumiem”;
2. papildināt 2.1.2.3. apakšpunktu aiz vārda “izdošanu” ar vārdiem “zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu”.

18.
Par aizņēmumu investīciju projektam “Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par sociālās aprūpes
centru, Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads”
Ziņo: D.Bišere-Valdemiere, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītājas p.i.
Ņemot vērā, ka Jaunpiebalgas novada pašvaldības iesniegtais investīciju projekts ir izvērtēts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un saskaņā ar MK noteikumos noteikto kārtību
un kritērijiem tiek atbalstīts un ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 31. maija rīkojumu
Nr. 357 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19
izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” un pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada
Attīstības programmu 2014.-2021.gadam un uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par
budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta
otrās daļas 1.punktu, ievērojot 10.12.2019. noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību
aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta “Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par
sociālās aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads” 1 000 000 EUR apmērā
uz 20 (divdesmit) gadiem ar Valsts kases noteikto procentu gada likmi un atlikto pamatsummas
maksājumu uz 2.gadiem, kā investīciju projektam ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un
novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.
2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 875 500 EUR apmērā.
3. Aizņēmumu izsniegt 2021.gadā pēc pieprasījuma.
4. Kredīta atmaksas periodu noteikt 20 gadus.
5. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2023.gada martu.
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.

19.
Par speciālo vietu/zonu noteikšanu 2021.gada 17. un 18.jūlijā
__________________________________________________________________________
Ziņo: Z.Neimane, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” Kultūras centra vadītāja
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un Cēsu novada domes
Saistošo noteikumu Nr.22 “Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 11.punktu (apstiprināti ar
Cēsu novada domes 28.11.2019. lēmumu Nr.361), Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS
ROZENBERGS, INESE SUIJA-MARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA
CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS, BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE,
JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO
RODE, HARDIJS VENTS, INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Noteikt publisko zonu (turpmāk – Zona) no 17.07.2021.-18.07.2021.(ieskaitot), kur var
atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko
dzērienu jebkura veida vaļējā tarā. Zona tiek noteikta saskaņā ar pielikumu.
2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Atim Egliņam-Eglītim.
pielikums
20.
Par aizņēmumu ERAF projektam
„Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja
Cēsu novada pašvaldība, turpmāk-pašvaldība, un Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra
2018.gada 16.janvārī parakstīja vienošanos Nr.8.1.2.0/17/I/009 par Eiropas Savienības fonda
projekta „Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija ”, turpmāk – projekts, īstenošanu 7
512 007,34 EUR ar PVN apjomā, t.sk. pašvaldības līdzfinansējums (ņemot aizņēmumu Valsts kasē) 1
504 624,32 EUR.
Projekta mērķis - sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām
piemērotas mācību vides veidošanu. Projekta realizācijas plānotie rezultāti:
1) 5 vispārējās izglītības iestāžu (Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, Cēsu Valsts
ģimnāzija, Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 2.pamatskola un Līvu pamatskola) modernizācija;
2) dienesta viesnīcas izveide;
3) trīs mācību iestāžu (Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija un
Cēsu pilsētas vidusskola) sporta infrastruktūras modernizācija.
Līdz šim īstenotas projekta darbības, kas saistītas ar:
• Izglītības iestādes dienesta viesnīcas būvniecību, atjaunojot un modernizējot dienesta
viesnīcas infrastruktūru vairāku vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo
izmitināšanai. Projekta īstenošanas laikā veikta dzīvojamās ēkas atjaunošana, daļu telpu
pielāgojot dienesta viesnīcas vajadzībām Saules ielā 23, Cēsīs, Cēsu novadā. Darbības
ietvaros tika atjaunotas un ar mēbelēm aprīkotas istabiņas, izveidoti sanitārie mezgli,

virtuves un atpūtas zonas, kā arī citas telpas atbilstoši būvprojektam. Izveidotas vietas 178
vismaz 3 Cēsu novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.
• Telpu pielāgošanu reģionālā metodiskā centra izveidei Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts
ģimnāzijā. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā ir izveidots reģionālais metodiskais
centrs ar atbilstošu infrastruktūru metodiskās funkcijas īstenošanai.
• Sporta infrastruktūras modernizāciju pie Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
19.punktu , likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību
41.panta piekto daļu, likuma “ Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta otrās daļas 1.punktu,
ievērojot 10.12.2019. noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”
5.2.apakšpunktu, Cēsu novada dome, ar 19 balsīm – par (JĀNIS ROZENBERGS, INESE SUIJAMARKOVA, JURIS ŽAGARS, ERLENDS GERUĻSKIS, AINĀRS ŠTEINS, INGA CIPE, ATIS EGLIŅŠ-EGLĪTIS,
BIRUTA MEŽALE, ĒRIKS BAUERS, ANDRIS MELBĀRDIS, ELĪNA STAPULONE, JĀNIS KĀRKLIŅŠ, ANDRIS
MIHAĻOVS, ELLA FRĪDVALDE-ANDERSONE, GUNTIS GROSBERGS, IVO RODE, HARDIJS VENTS,
INDRIĶIS PUTNIŅŠ, LAIMIS ŠĀVĒJS), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē līdz 692 456 EUR ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada projekta Eiropas Savienības fonda projekta „Cēsu novada
vispārējo izglītības iestāžu modernizācija ” ietvaros plānotās aktivitātes Cēsu Pilsētas
vidusskolas piebūves pabeigšanai un Cēsu valsts ģimnāzijas sporta zāles un palīgtelpu
modernizācijai.
2. Aizņēmumu izsniegt 2021.gadā pēc pieprasījuma.
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 20 gadus.
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2023.gada martu.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 15.04.2021. lēmumu Nr. 98 “Par aizņēmumu
projektam “Cēsu novada vispārējo izglītības iestāžu modernizācija”.

