Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada
pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu
novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldības
Finanšu komisijas sēdes
protokols Nr. 1
Cēsīs, Cēsu novadā
2020.gada 3.jūlijā
Sēde sākas plkst. 12.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, Cēsu novadā
Sēdē piedalās:
Amatas novada domes priekšsēdētāja, E.Eglīte
Cēsu novada domes priekšsēdētājs, J.Rozenbergs
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, A.Šteins
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs, H.Vents
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja, E.Stapulone
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, I.Putniņš

Nr.
p.k.
1
2
3
4
5
6
7

Novads
Amatas novads
Cēsu novads
Jaunpiebalgas novads
Līgatnes novads
Pārgaujas novads
Priekuļu novads
Vecpiebalgas novads

Aktuālais
iedzīvotāju skaits
01.01.2020.*
5404
18198
2171
3486
3857
8270
3817
Kopskaits 45203

Nepiedalās:
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, L.Šāvējs
Piedalās:
Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētājs J.Rozenbergs.
Protokolē: Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja vadītāja I.Ozola
Darba kārtība
1. Par Finanšu komisijas organizatoriskiem jautājumiem.

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
2. Par Priekuļu novada pašvaldības īpašuma atsavināšanu.

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
3. Par Priekuļu novada pašvaldības aizņēmumu.
Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja

4. Par Līgatnes novada pašvaldības aizņēmumu.

Ziņo: A.Šteins, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs
5. Par Vecpiebalgas novada pašvaldības aizņēmumiem.
Ziņo: I.Putniņš, Vecpiebalgas novada pašvaldības priekšsēdētājs
Sēdes vadītājs lūdz iekļaut darba kārtībā papildus jautājumus:
1. Par Amatas novada pašvaldības aizņēmumu.
Ziņo: Amatas novada domes priekšsēdētāja
2. Par Cēsu novada pašvaldības aizņēmumu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Balsošanas rezultāts par izteikto priekšlikumu: ar 6 balsīm par ( E.Eglīte,
J.Rozenbergs, A.Šteins, H.Vents, E.Stapulone, I.Putniņš), pret – nav, atturas – nav, tiek
apstiprināta Finanšu komisijas darba kārtība
1.

Par Finanšu komisijas organizatoriskiem jautājumiem
________________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Lai organizētu komisijas darbu un padarītu to efektīvāku J.Rozenbergs informē,
ka nepieciešams apstiprināt apvienotās Finanšu komisijas nolikumu.
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone, H.Vents, A.Šteins, E.Eglīte, I.Putniņš
Ar 6 balsīm par ( E.Eglīte, J.Rozenbergs, A.Šteins, H.Vents, E.Stapulone,
I.Putniņš), pret – nav, atturas – nav, tiek apstiprināts Finanšu komisijas nolikums
saskaņā ar pielikumu.

2.

Par Priekuļu novada pašvaldības īpašuma atsavināšanu
________________________________________________________________________
Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 29. jūnijā (reģistrēts ar Nr. 6-2-6/1/3216)
saņemts Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 29.jūnija iesniegums Nr. Nr. 3.15.1/2020-1098 ‘’Par lēmuma pieņemšanu atsavināšanas procedūras turpināšanai’’,
kurā izteikts lūgumus, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, sasaukt Cēsu novadā apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas sēdi, lai pieņemtu lēmumu par Priekuļu novada pašvaldībai
piederošā nekustamā īpašuma “Batereju lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
īpašuma kadastra numurs 4272 007 0186, 14,92 ha kopplatībā, atsavināšanu, jo

nekustamā īpašuma nosacītā sākuma cena tika noteikta 38 600 euro, taču izsoles
rezultātā nosolītā cena ir 53 600 euro, kas pārsniedz 50 000 euro un 0,1 % no
pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības.
Izvērtējot nekustamā īpašuma atsavināšanas mērķi – veikt ieguldījumus Priekuļu
novada
pašvaldības
infrastruktūras
objektu
sakārtošanai
(ieguldījumi
ūdenssaimniecības attīstībā) un atzīstot, ka pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšana nepieciešama, lai īstenotu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1. un 2. punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas, tādējādi veicinot
apvienojamā Cēsu novada ilgtspējīgu attīstību, kā arī ievērojot Cēsu novada domes
2020. gada 28. maija lēmumu Nr. 150 ‘’Par piekrišanu atsavināt Priekuļu novada
pašvaldības īpašumu’’ (prot. Nr. 12, 15.p.), Līgatnes novada domes 2020. gada
28.maija lēmumu ‘’Par atļaujas sniegšanu atsavināšanas procedūras turpināšanai’’
(prot. Nr. 10, 17.paragrāfs), Vecpiebalgas novada domes 2020. gada 28. maija lēmumu
‘’Par atļauju Priekuļu novada pašvaldībai nekustamās mantas atsavināšanas
procedūras turpināšanai’’ (prot. Nr. 12, 6.punkts), Jaunpiebalgas novada domes
2020. gada 15. jūnija lēmumu Nr. 100 ‘’Par piekrišanu atsavināt Priekuļu novada
pašvaldības īpašumu’’ (prot. Nr. 10, 5.paragrāfs), Amatas novada domes 2020. gada
17. jūnija lēmumu ‘’Par piekrišanu Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
‘’Batereju lauks’’, kadastra Nr. 4272 007 0186, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā,
atsavināšanai” (prot. Nr. 13, 6.paragrāfs), Pārgaujas novada domes 2020. gada
19. jūnija lēmumu Nr. 115 ‘’Par Priekuļu novada pašvaldības nekustamā īpašuma
nodošanu atsavināšanai” (prot. Nr. 10, 1.paragrāfs), pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija,
balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei,
I.Putniņam ( nobalsojušie pārstāv 43032 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju
kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Piekrist Priekuļu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Batereju
lauks”, Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā, īpašuma kadastra numurs 4272 007 0186,
14,92 ha kopplatībā, atsavināšanai.
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone
3.

Par Priekuļu novada pašvaldības aizņēmumu
_____________________________________________________________
Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja
Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 30. jūnijā saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-26/1/3241) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 30.jūnija iesniegums Nr. Nr. 3.15.1/2020-1125 ‘’Par saskaņojumu’’, kurā izteikts lūgums saskanot vidēja termiņa valsts
aizdevuma saņemšanu investīciju projektu īstenošanai.
Priekuļu novada dome 2020. gada 25.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 281 ‘’Par
valsts aizdevumu’’ (prot. Nr. 11, 16.punkts), ar kuru nolemts lūgt valsts aizdevumu

129 000 EUR apmērā pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai – grants seguma
ielu divkārtu apstrādei 11 ielu posmos:
1.Lāčplēša iela, Priekuļos;
2. Lejas iela. Priekuļos;
3. Ausekļa iela, Priekuļos;
4. Līgo iela, Priekuļos;
5. Atmodas iela, Priekuļos;
6. Māras iela, Priekuļos;
7. Spīdolas iela, Priekuļos;
8. Ābeļdārza iela, Priekuļos;
9. Pļavas iela 1.posms, Liepā;
10. Pļavas iela 2.posms, Liepā;
11. E. Veidenbauma iela 2.posms, Liepā.
Izvērtējot aizdevuma mērķi - Priekuļu novada pašvaldības transporta
infrastruktūras attīstībai – grants seguma ielu divkārtu apstrādei 11 ielu posmos, kas
tiek īstenots Priekuļu novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam aktualizētās
investīciju plāna ietvaros (Rīcība – R 1.35), un atzīstot, ka aizņēmums nepieciešama,
lai īstenotu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktā minētās
pašvaldības autonomās funkcijas, tādējādi veicinot apvienojamā Cēsu novada
ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei,
J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam ( nobalsojušie pārstāv
43032 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Saskaņot Priekuļu novada pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē 129 000 EUR
(simt divdesmit deviņi tūkstoši euro) apmērā pašvaldības transporta infrastruktūras
attīstībai – grants seguma ielu divkārtu apstrādei 11 ielu posmos.
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone
4.

Par Līgatnes novada pašvaldības aizņēmumu
__________________________________________________________
Ziņo: A.Šteins, Līgatnes novada domes priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 26. jūnijā saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-26/1/3169) Līgatnes novada domes 2020.gada 26.jūnija iesniegums Nr. D3-2/20/680
‘’Par saskaņojuma sniegšanu’’, ar lūgumu saskaņot Līgatnes novada pašvaldības
investīciju projektu “Skolas ielas pārbūve” un tā īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu
Valsts kasē 79715 EUR apmērā.
Līgatnes novada dome 2020. gada 25.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu “Par
aizņēmuma nepieciešamību Līgatnes novada pašvaldības investīciju projektam “Skolas
ielas pārbūve”’’ (protokols Nr.11, 8. paragrāfs), ar kuru nolemts ņemt aizņēmumu

Valsts kasē Līgatnes novada pašvaldības investīciju projekta „Skolas ielas pārbūve”
īstenošanai un noteikt, ka minētā projekta īstenošanai nepieciešamā kopējā kredīta
summa ir 79715 EUR (septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecpadsmit eiro un
00 centi) ar atmaksas termiņu – 15 gadi, Valsts kases noteiktā procentu likme un
aizdevuma pamatsummas atliktais maksājumus – 2021. gada janvāris.
Izskatot Līgatnes novada pašvaldības iesniegtos dokumentus un izvērtējot
aizdevuma mērķi - veikt Skolas ielas, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā,
ceļa posma no 0,313-0,766 km, grants seguma no esošā asfalta seguma līdz Valsts
autoceļam V283 “Mūrnieki-Līgatne-Augšlīgatne” pārbūvi uz asfalta segumu, iekļaujot
pieslēgumu Valsts autoceļa īpašumam un virsūdens atvades komunikāciju izbūvi un
atjaunošanu, un atzīstot, ka aizņēmums nepieciešams, lai īstenotu likumā “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības autonomās
funkcijas, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves apstākļus un veicinot jaunveidojamā
Cēsu novada ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija, balsojot – par
E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam
(nobalsojušie pārstāv 43032 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Saskaņot Līgatnes novada pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē 79715 EUR
(septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecpadsmit eiro un 00 centi) apmērā
Līgatnes novada pašvaldības investīciju projekta „Skolas ielas pārbūve” īstenošanai.
Izsakās: J.Rozenbergs, A.Šteins
5.

Par Vecpiebalgas novada pašvaldības aizņēmumu
____________________________________________________________________
Ziņo: I.Putniņš, Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 30.jūnijā saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-26/1/3247) Vecpiebalgas novada pašvaldības 2020. gada 30.jūnija iesniegumu Nr.
2020/3-10.2/811 ‘’Par atzinuma saņemšanu aizņēmumiem no Valsts kases’’, kurā
norādīts, ka Vecpiebalgas novada pašvaldība no Lauku atbalsta dienesta (LAD) ir
saņēmusi apstiprinājumu LEADER projektu “Izstāžu taka “Vecpiebalgas viesistabā””,
“Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera” un “Skatu platformas – ekspozīcijas
izveidošana Kalna Kaibēnos” īstenošanai.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 20. punktu, Vecpiebalgas novada pašvaldībai ir nepieciešams pozitīvs
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas atzinums ņemt aizņēmumu Valsts kasē:
1. 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 19-09-AL18A019.2201-000005 “Izstāžu taka “Vecpiebalgas viesistabā”” īstenošanai,
2. 15 130 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro) Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta

Nr. 19-09-AL18-A019.2202-000010 “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives
ezera” īstenošanai,
3. 17 000 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro) Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 19-09-AL18A019.2202-000008 “Skatu platformas – ekspozīcijas izveidošana Kalna
Kaibēnos” īstenošanai.
Vecpiebalgas novada pašvaldība 2020. gada 23.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu ‘’Par
aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomei’’ (prot. Nr. 8, 21.punkts). ar kuru nolemts ņemt aizņēmumu 15
130 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro) no Valsts kases Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 19-09AL18-A019.2202-000010 “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera” īstenošanai, un
lēmumu ‘’Par aizdevuma pieprasījumu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles
un pārraudzības padomei’’ (prot. Nr. 8, 22.punkts), ar kuru nolemts ņemt aizņēmumu
25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) no Valsts kases, Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 19-09-AL18-A019.2201000005 “Izstāžu taka “Vecpiebalgas viesistabā”” īstenošanai.
Izskatot Vecpiebalgas novada pašvaldības iesniegtos dokumentus un izvērtējot
aizdevuma mērķi – veikt peldvietas labiekārtošanu pie Kaives ezera un īstenot
projektu ‘’Izstāžu taka Vecpiebalgas viesistabā’’, un atzīstot, ka aizņēmums
nepieciešams, lai īstenotu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktā
minētās pašvaldības autonomās funkcijas, tādējādi veicinot jaunveidojamā Cēsu
novada ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei,
J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv
43032 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Saskaņot šādus Vecpiebalgas novada pašvaldības aizņēmumus Valsts kasē:
1. 15 130 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro) apmērā Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr.
19-09-AL18-A019.2202-000010 “Peldvietas labiekārtošana pie Kaives ezera”
īstenošanai;
2. 25 000 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 19-09-AL18A019.2201-000005 “Izstāžu taka “Vecpiebalgas viesistabā”” īstenošanai.
3. 17 000 EUR (septiņpadsmit tūkstoši euro) Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta Nr. 19-09-AL18A019.2202-000008 “Skatu platformas – ekspozīcijas izveidošana Kalna
Kaibēnos” īstenošanai.
Izsakās: J.Rozenbergs, I.Putniņš

6.
Par Amatas novada pašvaldības aizņēmumu
__________________________________________________________
Ziņo: E.Eglīte, Amatas novada domes priekšsēdētāja

Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 3. jūlijā saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-26/1/3317) Amatas novada pašvaldības 2020.gada 2.jūlija iesniegums Nr. 3-8/2020/532
‘’Par investīciju projekta saskaņošanu’’, ar lūgumu saskaņot Amatas novada
pašvaldības investīciju projektu “Zvārtas ielas un Kalna ielas atjaunošana, iekļaujot
gājēju ceļa izbūvi gar Zvārtas ielu, posmā no krustojuma ar Putru ielu līdz krustojumam
ar Kalna ielu, Līvos, Drabešu pagastā, Amatas novadā” un tā īstenošanai nepieciešamo
aizņēmumu Valsts kasē 372 000 EUR apmērā.
Amatas novada dome 2020. gada 6.jūlijā plāno pieņemt lēmumu “Par
aizņēmuma nepieciešamību Amatas novada pašvaldības investīciju projektam
“Zvārtas ielas un Kalna ielas atjaunošana, iekļaujot gājēju ceļa izbūvi gar Zvārtas ielu,
posmā no krustojuma ar Putru ielu līdz krustojumam ar Kalna ielu, Līvos, Drabešu
pagastā, Amatas novadā”, ņemot aizņēmumu Valsts kasē Amatas novada pašvaldības
investīciju projekta „ Zvārtas ielas un Kalna ielas atjaunošana, iekļaujot gājēju ceļa
izbūvi gar Zvārtas ielu, posmā no krustojuma ar Putru ielu līdz krustojumam ar Kalna
ielu, Līvos, Drabešu pagastā, Amatas novadā” īstenošanai un noteikt, ka minētā
projekta īstenošanai nepieciešamā kopējā kredīta summa ir EUR 372 000 (trīs simti
septiņdesmit divi tūkstoši euro 00 centi).
Izskatot Amatas novada pašvaldības iesniegumu un izvērtējot aizdevuma mērķi
- veikt Zvārtas ielas un Kalna ielas atjaunošanu, iekļaujot gājēju ceļa izbūvi gar Zvārtas
ielu, posmā no krustojuma ar Putru ielu līdz krustojumam ar Kalna ielu, Līvos, Drabešu
pagastā, Amatas novadā, tādējādi uzlabojot Cēsu pilsētas kā reģionālās nozīmes
attīstītības centra sasniedzamību un palielinot Cēsu pilsētas tuvumā esošā Līvu ciema
iedzīvotāju mobilitātes iespējas līdz Cēsu pilsētai, lai īstenotu likumā “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības autonomās
funkcijas, tādējādi uzlabojot iedzīvotāju dzīves apstākļus un veicinot jaunveidojamā
Cēsu novada ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija, balsojot – par
E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei, I.Putniņam
(nobalsojušie pārstāv 43032 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Saskaņot Amatas novada pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē 372 000 EUR
(trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā Amatas novada pašvaldības
investīciju projekta „ Zvārtas ielas un Kalna ielas atjaunošana, iekļaujot gājēju ceļa
izbūvi gar Zvārtas ielu, posmā no krustojuma ar Putru ielu līdz krustojumam ar Kalna
ielu, Līvos, Drabešu pagastā, Amatas novadā” īstenošanai.

Izsakās: J.Rozenbergs, E.Eglīte

7.
Par Cēsu novada pašvaldības aizņēmumu
___________________________________________________________________

Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Saskaņā ar Ministru kabineta 16.06.2020. rīkojuma projektu “Par atbalstītajiem
pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību” Cēsu novada
dome 2020. gada 19.jūnijā ir pieņēmusi domes lēmumu Nr.167 “Par aizņēmumu ielu
seguma atjaunošanai” (prot.Nr.14, 1.punkts), ar kuru nolemts ņemt aizņēmumu līdz
517 575 EUR, lai realizētu pašvaldības ielu seguma atjaunošanu Ata Kronvalda ielas
posmā (no Leona Paegles ielas līdz Piebalgas ielai), Zvirbuļu ielas posmā (no Rīgas
ielas līdz Zvirbuļu ielai 13), Vienības laukumā Cēsīs, Cēsu novadā, Vaives ielas posmā
(no Eduarda Veidenbauma ielas līdz pilsētas robežai), Vaives ielas posmā (no Lapsu
ielas līdz Ata Kronvalda ielai), Dārzniecības ielā, Cēsīs, Nākotnes ielas posmā (no
Ezera ielas līdz robežai, Vaives pagastā, Cēsu novadā). Kopējās projekta izmaksas tiek
plānotas līdz 690 100 EUR, t.sk. 17 2525 EUR pašvaldības budžeta līdzfinansējums
un lēmumu Nr.169 “ Par aizņēmumu apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa
jaunbūvei Rīgas ielā un Bērzaines ielas ietves posma atjaunošanai” (prot. Nr.14,
3.punkts), ar kuru nolemts ņemt aizņēmumu līdz 75 750 EUR , lai realizētu apvienoto
gājēju un velosipēdistu ceļa jaunbūvi Rīgas ielas posmā (no Ata Kronvalda ielas līdz
Pētera ielai) un Bērzaines ielas ietves atjaunošanu (posmā no Emīla Dārziņa ielas līdz
Gaujas ielai) Cēsīs, Cēsu novadā. Kopējās projekta izmaksas tiek plānotas līdz 101 000
EUR, t.sk. 25 250 EUR pašvaldības budžeta līdzfinansējums.
Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
20. punktu, Cēsu novada pašvaldībai ir nepieciešams pozitīvs apvienojamo pašvaldību
finanšu komisijas atzinums ņemt aizņēmumu Valsts kasē:
1. Līdz 517 575 EUR (pieci simti septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit
pieci euro) ielu seguma atjaunošanas projekta īstenošanai,
2. Līdz 75 750 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro)
apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa jaunbūves Rīgas ielā un Bērzaines ielas
ietves posma atjaunošanas projekta īstenošanai.
Izskatot Cēsu novada pašvaldības iesniegtos dokumentus un izvērtējot
aizdevuma mērķi – ielu seguma atjaunošanai un apvienotās gājēju un velosipēdistu
ceļa jaunbūvei Rīgas ielā un Bērzaines ielas ietves posma atjaunošanai, kā rezultātā
tiek veikta ielu seguma un gājēju ietvju atjaunošana 3544 m garumā, izbūvēts gājēju
un velosipēdistu ceļš 444 m garumā un veikta Vienības laukuma asfaltbetona seguma
atjaunošana 3100 m2 apjomā, un atzīstot, ka aizņēmums nepieciešams, lai īstenotu
likumā “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktā minētās pašvaldības
autonomās funkcijas, tādējādi nodrošinot pārvietošanās mobilitāti un veicinot

jaunveidojamā Cēsu novada ilgtspējīgu attīstību, pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija,
balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, A.Šteinam, H.Ventam, E.Stapulonei,
I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 43032 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju
kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Saskaņot šādus Cēsu novada pašvaldības aizņēmumus Valsts kasē:
1. Līdz 517 575 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit euro) pieci simti
septiņpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro) ielu seguma
atjaunošanas projekta īstenošanai.
2. Līdz 75 750 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro)
apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa jaunbūves Rīgas ielā un Bērzaines ielas
ietves posma atjaunošanas projekta īstenošanai.
Izsakās: J.Rozenbergs
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Apstiprināts
ar Finanšu komisijas 2020. gada 3.jūlija
lēmumu (prot. Nr. 1, 1.punkts)
NOLIKUMS
Cēsīs
2020. gada 3.jūlijs

Nr. 1

Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Līgatnes
novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, Vecpiebalgas
novada pašvaldības finanšu komisijas nolikums
Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
73.panta pirmās daļas 1.punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Nolikums nosaka Amatas novada pašvaldības, Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada
pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības, Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada
pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldības finanšu komisijas (turpmāk – Komisija) kompetenci
un darba organizāciju.
2. Komisija ir koleģiāla institūcija, kuras sastāvā ir visu apvienojamo (Amatas novada pašvaldības,
Cēsu novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Līgatnes novada pašvaldības,
Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, Vecpiebalgas novada pašvaldība)
pašvaldību domju priekšsēdētāji, lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu
likuma Pārejas noteikumu 20. pantā noteikto lēmumu pieņemšanu.
II Komisijas kompetence
3. Komisija izskata un pieņem lēmumus par jautājumiem, kas saistīti ar visu Cēsu novadā
apvienojamo pašvaldību aizņēmumiem, galvojumiem un citām ilgtermiņa saistībām, nekustamo
īpašumu iznomāšanu, kā arī kustamās un nekustamās mantas, kuras pārdošanas vērtība pārsniedz
50 000 euro vai 0,1 procentu no pašvaldības pamatlīdzekļu vērtības, atsavināšanu.
4. Nepieciešamības gadījumā Komisija pieprasa no attiecīgās pašvaldības papildus informāciju un
dokumentus par izskatāmo jautājumu.
III Komisijas darba organizācija
5. Komisijas priekšsēdētājs ir Cēsu novada domes priekšsēdētājs, kurš vada un organizē Komisijas
darbu. Komisijas sekretāra pienākumus pilda Cēsu novada pašvaldības darbinieks.
6. Nolikumā noteiktā saziņa un dokumentu aprite tiek veikta elektroniski uz attiecīgās pašvaldības
domes priekšsēdētāja e-pasta adresi.
7. Komisijas priekšsēdētājs sasauc Komisijas sēdi ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tam, kad izskatīšanai
Komisijai iesniegts pašvaldības iesniegums un attiecīgs pašvaldības lēmums.
8. Pašvaldība iesniegumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz Cēsu novada pašvaldībā
elektroniski, nosūtot uz Cēsu novada pašvaldības e-pasta adresi dome@cesis.lv.

9. Pašvaldība iesniegumam pievieno aizpildītu paskaidrojuma rakstu saskaņā ar pielikumu.
10. Ja nepieciešams jautājumu Komisijā izskatīt steidzami, pašvaldība iesniegumā norāda, ka
jautājums izskatāms steidzami, norādot steidzamības pamatojumu un vēlamo izskatīšanas laiku.
11. Komisijas sēdes norises vietu, laiku un darba kārtību nosaka Komisijas priekšsēdētājs. Par
komisijas sēdes vietu, laiku un darba kārtību pašvaldību domju priekšsēdētājus informē Komisijas
sekretārs vismaz trīs darba dienas pirms Komisijas sēdes dienas, pašvaldību domju
priekšsēdētājiem elektroniski nosūtot darba kārtību, kā arī informāciju un dokumentus par
izskatāmo jautājumu. Ja jautājums izskatāms steidzami, darba kārtību, informāciju un
dokumentus nosūta vismaz 3 stundas pirms Komisijas sēdes norises laika.
12. Komisija sēde var notikt, ja tajā piedalās pašvaldību domju priekšsēdētāji, kuri kopumā pārstāv
vismaz pusi no attiecīgo pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju
reģistra datiem. Ja uz Komisijas sēdi nav ieradies nepieciešamais pašvaldību domju priekšsēdētāju
skaits, Komisijas priekšsēdētājs nedēļas laikā atkārtoti sasauc Komisijas sēdi.
13. Komisijā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties pašvaldību pārstāvji.
14. Komisijas sēdes var notikt klātienē vai attālināti.
15. Komisijas priekšsēdētājs Komisijas sēdes var organizēt attālināti nosakot, ka Komisijas sēdes
norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja visiem
pašvaldību domju priekšsēdētājiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties Komisijas sēdē ar
videokonferences palīdzību un balsošana tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas un sadarbības
platformā. Dalībai Komisijas sēdei attālināti pašvaldību domju priekšsēdētāji reģistrējas
elektroniskajā komunikācijas un sadarbības platformā vismaz piecpadsmit minūtes pirms
Komisijas sēdes.
16. Apspriežamos jautājumus izskata darba kārtībā norādītajā secībā. Grozījumus darba kārtībā
(jautājumu izskatīšanas secību, papildus jautājumu iekļaušanu u.c.) veic ar atsevišķu balsojumu,
par to nobalsojot pašvaldību domju priekšsēdētājiem, kur pārstāv vismaz pusi no attiecīgo
pašvaldību iedzīvotāju kopskaita atbilstoši aktuālajiem Iedzīvotāju reģistra datiem.
17. Par izskatāmo jautājumu ziņo tās pašvaldības domes priekšsēdētājs, kura iesniegusi attiecīgo
iesniegumu un pieņēmusi lēmumu. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt attiecīgās pašvaldības
pārstāvjus sniegt papildus vai precizējošu informāciju.
18. Lēmumi Komisijas sēdē tiek pieņemti atklāti balsojot. Attālinātas Komisijas sēdē balsošana tiek
veikta tiešsaistē elektroniskajā komunikācijas un sadarbības platformā.
19. Balsošanas rezultātus paziņo Komisijas priekšsēdētājs.
20. Ja lēmumā nav iespējams norādīt precīzu uzņemto saistību summu, attiecīgā pašvaldība,
uzņemoties šo saistību, to precizē bez atsevišķa Komisijas lēmuma. Precizētā summa nedrīkst
pārsniegt Komisijas lēmumā norādīto summu. Par precizēto saistību summu attiecīgās
pašvaldības domes priekšsēdētājs informē Komisiju nākamajā sēdē.
21. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolā norāda lēmumu pieņemšanas gaitu,
balsojumu un pieņemto lēmumu.
22. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un Komisijas sekretārs ne vēlā kā sešu
darba dienu laikā no Komisijas sēdes dienas.
23. Komisijas sēdes protokolu sagatavo ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no Komisijas sēdes dienas,
ko nosūta saskaņošanai tiem pašvaldību domju priekšsēdētājiem, kuri piedalījās attiecīgajā
Komisijas sēde. Pašvaldību domju priekšsēdētāji protokolu izskata un atbildi elektroniski par
saskaņošanu sniedz divu darba dienu laika no tā saņemšanas dienas.

24. Izrakstu no Komisijas sēdes protokola par pieņemto lēmumu sagatavo trīs darba dienu laikā pēc
tā parakstīšanas un nosūta to pašvaldībai, kuras iesniegums un pašvaldības lēmums tika izskatīts.
25. Komisijas sēdes protokols, kā arī tam pievienotie materiāli glabājas Cēsu novada pašvaldībā.

