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. 2
Cēsīs, Cēsu novadā
2020.gada 17.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
Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs, L.Šāvējs
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:
Līgatnes novada domes priekšsēdētājs, A.Šteins
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs, H.Vents
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 Jaunpiebalgas novada pašvaldības aizņēmumu.
Ziņo: L.Šāvējs, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs
2. Par pašvaldību nekustamo īpašumu iznomāšanu.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

3. Par Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos un
aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides attīstība
Viestura ielā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu realizācijas
ietvaros.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
4. Par Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta
“Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” realizācijas
ietvaros.
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs

Sēdes vadītājs lūdz balsot par izsludināto darba kārtību.
Ar 5 balsīm par (E.Eglīte, J.Rozenbergs, E.Stapulone, I.Putniņš ), pret – nav,
atturas – nav, tiek apstiprināta Finanšu komisijas darba kārtība
1.
Par Jaunpiebalgas novada pašvaldības aizņēmumu
Ziņo: L.Šāvējs, Jaunpiebalgas novada domes priekšsēdētājs

Cēsu novada pašvaldībā 2020. gada 15. jūlijā saņemts (reģistrēts ar Nr. 6-26/17/1/3495) Jaunpiebalgas novada pašvaldības 2020.gada 15.jūlija iesniegums Nr. 31/20/379-N ‘’Par aizņēmumu’’, ar lūgumu saskaņot Jaunpiebalgas novada pašvaldības
Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa
“Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni” pārbūve” īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu
Valsts kasē 280 305 EUR apmērā.
Jaunpiebalgas novada dome 2020. gada 13.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu ‘’Par
aizņēmuma ņemšanu 2020.gadā Valsts kasē Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta
“Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni”
pārbūve” īstenošanai” (protokols Nr.11, 15. paragrāfs), ar kuru nolemts ņemt
aizņēmumu Valsts kasē Jaunpiebalgas novada pašvaldības Eiropas Savienības
līdzfinansētā projekta “Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi
- Meža Naukšēni” pārbūve” īstenošanai nepieciešamā kopējā kredīta summa ir 280
305 EUR (divi simti astoņdesmit tūkstoši trīs simti pieci eiro un 00 centi) ar atmaksas
termiņu – 15 gadi, Valsts kases noteiktā procentu likme un aizdevuma pamatsummas
atliktais maksājumus – 2021. gada janvāris.
Izskatot Jaunpiebalgas novada pašvaldības iesniegtos dokumentus un izvērtējot
aizdevuma mērķi - veikt autoceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūvi 1.75 km
garumā, kas tiek īstenots JAUNPIEBALGAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2014.
- 2020.GADAM ietvaros, atbilstoši rīcības plāna rīcībai R8.5.1. (pašvaldības prioritāro
ceļu un ielu renovācija) un R8.5.3. (ražošanas uzņēmumu pievedceļu sakārtošana) 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,
L.Šāvējam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv 37860 iedzīvotājus no
pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
Saskaņot Jaunpiebalgas novada pašvaldības aizņēmumu Valsts kasē 280 305
EUR (divi simti astoņdesmit tūkstoši trīs simti pieci eiro un 00 centi) apmērā
Jaunpiebalgas novada pašvaldības Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta
“Jaunpiebalgas novada pašvaldības autoceļa “Kalna Pentuļi - Meža Naukšēni”
pārbūve” īstenošanai.
Izsakās: J.Rozenbergs, L.Šāvējs

2.
Par pašvaldību nekustamo īpašumu iznomāšanu
_________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas
noteikumu 20. pantu pašvaldības, kuru administratīvi teritoriālās reformas ietvaros
apvieno, var (..) iznomāt savu nekustamo īpašumu tikai pēc tam, kad saņemts pozitīvs
apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums. Likuma ‘’Par pašvaldībām’’
14.panta otrās daļas 3.punktā noteikts, ka pašvaldībām ir pienākums racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo īpašumu, savukārt, 77.panta otra daļā
- pašvaldības pārvalda savu īpašumu un rīkojas ar to likumā noteiktajā kartībā un tas
izmantojams administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai, gan
nododot to publiskā lietošanā, gan veidojot iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības, savukārt no tā paša panta ceturtās daļas izriet, ka to īpašuma daļu,
kas nav nepieciešamas pašvaldības funkciju īstenošanai, pašvaldība var izmantot, lai
saimnieciskās kārtā gūtu ienākumus iedzīvotāju apmierināšanai. Kārtību, kādā
pašvaldība var iznomāt savu nekustamo īpašumu nosaka Publiskas personas finanšu
un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu, Ministru kabineta 2018. gada 20.
februāra noteikumi Nr. 97 ‘’Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi’’ un
2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350 ‘’Publikas personas zemes nomas un apbūves
tiesības noteikumi’’. Pašvaldības savu nekustamo īpašumu iznomā dažādiem mērķiem
un uz dažādiem noteikumiem (tai, skaitā, termiņiem). Nekustamā īpašuma
iznomāšanas rezultātā pašvaldības nekustamais īpašums var tikt ilgtermiņā
apgrūtināts ar saistību tiesībām vai radīt pašvaldībai ilgtermiņa saistības (piem.,
atlīdzināt ieguldījumus nomas objektā, tiek piešķirti nomas maksas atvieglojumi),
savukārt citos gadījumos šādas ietekmes nav vai tā ir nebūtiska (piem., ikgadējie līgumi
par mazdārziņu apsaimniekošanu, telpu noma uz vienu vai vairāk dienām gadā vai
stundām dienā). Tāpat ir gadījumi, ka pašvaldībai nav izvēles tiesības slēgt vai neslēgt
nekustamā īpašuma nomas līgumu, jo to paredz ārējie normatīvie akti (piem.,

apbūvēta zemesgabala noma), vai nekustamā īpašuma iznomāšana nepieciešama
pašvaldības funkciju īstenošanai (piem., telpas iznomā ēdināšanas pakalpojumu
sniedzējam, kuri nodrošina ēdināšanas pakalpojumu izglītojamiem).
Lai nodrošinātu racionālu pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, kā
arī operatīvu un efektīvu lēmumu pieņemšanu jautājumos par pašvaldību nekustamo
īpašumu iznomāšanu un neradītu pārlieku administratīvo slogu procesos, kas saistīti
ar pašvaldības nekustamā īpašuma iznomāšanu gadījumos, kad īpašuma iznomāšana
nerada būtisku ietekmi attiecībā uz pašvaldības darbības nodrošināšanu, pašvaldības
nekustamā īpašuma izmantošanu ilgtermiņā, pašvaldības saistībām un attīstību,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu
20. pantu, Finanšu komisija nolemj:
līdz 2020.gada 4.augustam iesniegt priekšlikumus Cēsu novada pašvaldībā
(nosūtot uz e-pastu: irita.ozola@cesis.lv) un jautājumu atkārtoti izskatīt nākamajā
Finanšu komisijas sēdē.
Izsakās: J.Rozenbergs, I.Putniņš, E.Stapulone, L.Šāvējs, E.Eglīte
3.
Par Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību
uzņemšanos un aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides
attīstība Viestura ielā” realizācijas ietvaros
______________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izskatot Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 15.jūlija iesniegumu “Par jautājumu
izskatīšanu” un tam pievienotos dokumentus, izvērtējot ilgtermiņa saistības un
aizņēmuma mērķi - īstenot projektu “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides
attīstība Viestura ielā” kā rezultātā tiks atjaunota Viestura un Satekles iela un ietve,
lai palielinātu privāto investīciju apjomu Cēsu klīnikas (Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu
novads) rajonā un nodrošinātu pieejamāku piekļuvi komersantu pakalpojumiem ar
transportlīdzekli, velosipēdu, bērnu ratiņiem, kājām, personām ar kustību
traucējumiem, kas nepieciešams, lai īstenotu likumā “Par pašvaldībām” 15.panta
pirmās daļas 2. un 10.punktā minētās pašvaldības autonomās funkcijas, tādējādi
realizējot Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2021.gadam
Investīciju (ITI) plāna SAM 3.3.1. prioritāro projektu ideju Nr.2: Uzņēmējdarbības
attīstību veicinošas vides attīstība Viestura ielā, pamatojoties uz Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija,
balsojot – par E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, E.Stapulonei, I.Putniņam
(nobalsojušie pārstāv 37860 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret –
nav, atturas – nav, nolemj:
Saskaņot Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību
uzņemšanos un aizņēmumu projekta “Uzņēmējdarbības attīstību veicinošas vides
attīstība Viestura ielā” realizācijai. Projekta realizācijai nepieciešamais finansējums ir

171 522,21 EUR, t.sk., ERAF finansējuma apjoms 28434,62 EUR, Valsts budžeta
dotācija pašvaldībām 1 254,47 EUR, pašvaldības finansējums 144 802,00 EUR.

Izsakās: J.Rozenbergs
4.

Par Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos un aizņēmumu
projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis” realizācijas
ietvaros
__________________________________________________________
Ziņo: J.Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētājs
Izskatot Cēsu novada pašvaldības 2020.gada 15.jūlija iesniegumu ( reģ. ar Nr.62-6/17/1/3500 “Par jautājumu izskatīšanu” un tam pievienotos dokumentus,
izvērtējot Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistības un aizņēmuma mērķi - realizēt
projektu “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Cēsis””, lai izveidotu un
attīstītu sociālos pakalpojumus Cēsu novadā, izveidojot pakalpojumu sistēmu, kas
sniedz personai, kurai ir ierobežotas spējas sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā
spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē, un kas vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu
un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās,
līdzdalības un iekļaušanās iespējām, kas nepieciešams, lai īstenotu likumā “Par
pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 10.punktā minētās pašvaldības autonomās
funkcijas, tādējādi realizējot Cēsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030
ietverto attīstības redzējumu, ka Cēsu novadā katram iedzīvotājam un novada viesim
tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 20.punktu, Finanšu komisija, balsojot – par
E.Eglītei, J.Rozenbergam, L.Šāvējam, E.Stapulonei, I.Putniņam (nobalsojušie pārstāv
37860 iedzīvotājus no pašvaldību iedzīvotāju kopskaita), pret – nav, atturas – nav,
nolemj:
Saskaņot Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada pašvaldības ilgtermiņa saistību
uzņemšanos un aizņēmumu projekta “Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs
“Cēsis”” realizācijai.
Ierosināto projekta grozījumu rezultātā projekta kopējās izmaksas, t.sk.,
projekta attiecināmās izmaksas 1 685 901,88 EUR, ERAF finansējuma apjoms 965
928,10 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībām apjoms 42 614,48 EUR, Pašvaldības
līdzfinansējuma apjoms 677 359,30 EUR.
Saskaņā ar 28.05.2020 Cēsu novada domes lēmumu Nr.148 “Par aizņēmumu
ERAF projekta “Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Cēsis” realizācijai un
Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 17.06.2020
sēdē pieņemto lēmumu, projekta īstenošanai paredzēts aizdevums 703351 EUR
apmērā, t.sk., 2020.gadā – 211011 EUR, 2021.gadā – 492340 EUR.

Izsakās: J.Rozenbergs, E.Eglīte

Sēdi slēdz 12.45
Veikts Finanšu komisijas audioieraksts.
Sēdes vadītājs

J.Rozenbergs

Protokolēja

I.Ozola

