
 
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. 8 

Cēsīs, Cēsu novadā 
 

2020.gada 16.novembrī 
Sēde sākas plkst. 10.30, attālināti (tiešsaistē) 
 
Sēdē piedalās:    
Amatas novada domes priekšsēdētāja, E.Eglīte 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs, J.Rozenbergs 
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, L.Šāvējs 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs, H.Vents 
Priekuļu novada domes priekšsēdētāja, E.Stapulone 
Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, I.Putniņš 
 
 

Nr. 

p.k. Novads 

Aktuālais 

iedzīvotāju skaits  

1 Amatas novads 5375 

2 Cēsu novads 18116 

3 Jaunpiebalgas novads 2172 

4 Līgatnes novads 3489 

5 Pārgaujas novads 3830 

6 Priekuļu novads 8256 

7 Vecpiebalgas novads 3793 

  Kopskaits 45031 

 
 

Nepiedalās: 
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, A.Šteins 
 
Piedalās:  
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājs, A.Egliņš-Eglītis 
Cēsu novada pašvaldības Administrācijas padomniece juridiskajos jautājumos, S.Zvirbule 
Sēdi vada: Cēsu novada domes priekšsēdētājs, J.Rozenbergs 
Protokolē: Cēsu novada pašvaldības Administrācijas biroja vadītāja, I.Ozola 

 
Darba kārtība 

 

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



 

 
Sēdes vadītājs lūdz balsot par izsludināto darba kārtību. 
 

Ar 6 balsīm par (E.Eglīte, J.Rozenbergs, L.Šāvējs, H.Vents, E.Stapulone, 
I.Putniņš), pret – nav, atturas – nav, tiek apstiprināta Finanšu komisijas darba kārtība. 
 

 
1. 
 

Par Priekuļu novada pašvaldības aizņēmumu   
______________________________________________________ 

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 16.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-2-
6/1/5690) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 13. novembra iesniegums Nr. 3.1-
5.1/2020-1817 “Par lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu saskaņot Priekuļu novada 
domes lēmumu par valsts budžeta aizdevumu 2015. - 2021.gada Investīciju plānā un 
pašvaldības 2020.gada budžeta trīs gadu investīciju plānā apstiprinātai prioritātei 
“Pašvaldību transporta infrastruktūras” sakārtošanai. 

Priekuļu novada dome 2020. gada 13. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.469 
“Par valsts aizdevumu“ (protokols Nr.18, 2.punkts), ar kuru nolemts lūgt vidēja 
termiņa valsts budžeta aizdevumu Valsts kasē  88 800 EUR (astoņdesmit astoņi 
tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi) apmērā Viļuma Skubiņa ielas posma atjaunošanai 
Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā  un 75 100 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši viens 
simts un 00 centi) apmērā Pāvila Rozīša ielas atjaunošanai Liepas pagastā, Priekuļu 
novadā. Darbu izpildes līgumsaistību dzēšanai aizņēmumu pilnā apmērā saņemt 2020. 
gadā 30 procenti un 2021. gadā 70 procenti, pamatsummas atmaksu sākt 2021. gada 
III ceturksnī un aizņēmumu atmaksāt  2024. gada   II ceturksnī. Aizņēmumu garantēt 
ar pašvaldības pamatbudžetu. 

Izskatot Priekuļu novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam ( nobalsojušie pārstāv 41542  iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot Priekuļu novada pašvaldības vidēja termiņa valsts budžeta aizdevumu 
Valsts kasē 88 800 EUR (astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi) 
apmērā Viļuma Skubiņa ielas posma atjaunošanai Priekuļu pagastā, Priekuļu novadā 
un 75 100 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši viens simts un 00 centi) apmērā Pāvila 
Rozīša ielas atjaunošanai Liepas pagastā, Priekuļu novadā. 
 
 
Izsakās:  J.Rozenbergs, E.Stapulone 

 
 



2. 
 

Par Priekuļu novada pašvaldības aizņēmumu 
_______________________________________________________   

Ziņo: E.Stapulone, Priekuļu novada domes priekšsēdētāja 
 

Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 16.novembrī saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-2-
6/1/5690) Priekuļu novada pašvaldības 2020. gada 13. novembra iesniegums Nr. 3.1-
5.1/2020-1817 “Par lēmumu pieņemšanu”, ar lūgumu saskaņot Priekuļu novada 
domes lēmumu par valsts budžeta aizdevumu 2015. - 2021.gada Investīciju plānā un 
pašvaldības 2020.gada budžeta trīs gadu investīciju plānā apstiprinātai prioritātei 
“Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojuma ieviešana” pakalpojumu 
sniegšanas veidu attīstībai. 

Priekuļu novada dome 2020. gada 13. novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 470 
“Par valsts aizdevumu“ (protokols Nr.18, 3.punkts), ar kuru nolemts lūgt vidēja 
termiņa valsts budžeta aizdevumu Valsts kasē 60 600 EUR (sešdesmit tūkstoši un seši 
simti eiro un 00 centi) apmērā informācijas un komunikācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras pilnveidei un e-pakalpojumu nodrošināšanai. Darbu izpildes 
līgumsaistību dzēšanai aizņēmumu pilnā apmērā saņemt 2021. gadā, pamatsummas 
atmaksu sākt 2021. gada III ceturksnī un aizņēmumu atmaksāt  2024. gada   II 
ceturksnī. Aizņēmumu garantēt ar pašvaldības pamatbudžetu. 

Izskatot Priekuļu novada pašvaldības iesniegto lēmumu, pamatojoties uz 
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20. punktu, 
Finanšu komisija, balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, H.Ventam, 
E.Stapulonei, I.Putniņam ( nobalsojušie pārstāv 41542  iedzīvotājus no pašvaldību 
iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

Saskaņot Priekuļu novada pašvaldības vidēja termiņa valsts budžeta aizdevumu 
Valsts kasē 60 600 EUR (sešdesmit tūkstoši un seši simti eiro un 00 centi)  apmērā 
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pilnveidei un e-
pakalpojumu nodrošināšanai. 
 
Izsakās: J.Rozenbergs, E.Stapulone 
 

 
 
 
Sēdi slēdz 10.40 
 
 
Sēdi vadītāja                                                                                  J.Rozenbergs 
 
 
 
Protokolēja                                                                                       I.Ozola 


