
 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS UN ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ĀRKĀRTAS SĒDE 

2023.GADA 12.JANVĀRIS 

PROTOKOLS NR.3 
 

Sēde sasaukta: 12.01.2023 

Sēdi atklāj: 12.01.2023. plkst.13:16:34 

Sēdi slēdz: 12.01.2023. plkst.13:24:04 
 

Sēdē piedalās: Juris Žagars, Inese Suija-Markova, Indriķis Putniņš, Ella Frīdvalde-Andersone, Andris 
Melbārdis , Guntis  Grosbergs 
 

Nepiedalās: Jānis Kārkliņš, Ainārs Šteins, Atis Egliņš-Eglītis 
 

Piedalās: Evita Šīrante, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja, Līga Medne, Līgatnes apvienības 
pārvaldes vadītāja, Anete Darģe, Priekuļu kultūras nama vadītāja, Dace Eihenbauma, Attīstības 
pārvaldes vadītāja, Andris Mihaļovs, domes deputāts, Inga Cipe, domes deputāte, Baiba Eglīte, 
pašvaldības izpilddirektora vietniece, Inta Ādamsone, Attīstības pārvaldes Vides un klimata 
neitralitātes nodaļas vadītāja, Jānis Balodis, Attīstības pārvaldes Vides aizsardzības speciālists 
 

Sēdi vada:   Indriķis Putniņš, Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas priekšsēdētājs 

Protokolē:   Inese Ģērmane, Administrācijas biroja sekretāre 
 

Izsludinātā darba kārtība 
 1.  Par projekta pieteikuma "Priekuļu kultūras nama skaņas aparatūras bāzes papildināšana 

kultūras infrastruktūras uzlabošanai " iesniegšanu 
 2.  Par projekta pieteikuma "Mārsnēnu tautas nama apskaņošanas aparatūras komplekta 

iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" iesniegšanu 
 3.  Par projekta pieteikuma “Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu Niniera 

ezerā” iesniegšanu  
 4.  Par projekta pieteikuma “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras 

pilnveide vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Augšlīgatnē” 
iesniegšanu 

 

Apstiprinātā darba kārtība. 
Punkts  Lēmuma nosaukums 

1  Par projekta pieteikuma "Priekuļu kultūras nama skaņas aparatūras bāzes 
papildināšana kultūras infrastruktūras uzlabošanai " iesniegšanu 
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2  Par projekta pieteikuma "Mārsnēnu tautas nama apskaņošanas aparatūras 
komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" iesniegšanu 

3  Par projekta pieteikuma “Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu 
Niniera ezerā” iesniegšanu  

4  Par projekta pieteikuma “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas 
infrastruktūras pilnveide vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju 
nodrošināšanai Augšlīgatnē” iesniegšanu 

 

1. 
Par projekta pieteikuma "Priekuļu kultūras nama skaņas  

aparatūras bāzes papildināšana kultūras infrastruktūras uzlabošanai " iesniegšanu 
Ziņo Anete Darģe, Priekuļu kultūras nama vadītāja 

 
Pēc balsojuma rezultātiem 6 - par (Andris Melbārdis , Ella Frīdvalde-Andersone, Guntis  Grosbergs, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Juris Žagars) ,  pret nav,  atturas nav, lēmums “Par projekta 
pieteikuma "Priekuļu kultūras nama skaņas aparatūras bāzes papildināšana kultūras 
infrastruktūras uzlabošanai " iesniegšanu” pieņemts un tiek virzīts izskatīšanai 19.01.2023. 
Finanšu komitejas sēdē 

2. 
Par projekta pieteikuma "Mārsnēnu tautas nama apskaņošanas  

aparatūras komplekta iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai" iesniegšanu 
Ziņo Anete Darģe, Priekuļu kultūras nama vadītāja 

 
Pēc balsojuma rezultātiem 6 - par (Andris Melbārdis , Ella Frīdvalde-Andersone, Guntis  Grosbergs, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Juris Žagars) ,  pret nav,  atturas nav, lēmums “Par projekta 
pieteikuma "Mārsnēnu tautas nama apskaņošanas aparatūras komplekta iegāde sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai" iesniegšanu” pieņemts un tiek virzīts izskatīšanai 19.01.2023. Finanšu 
komitejas sēdē 

3. 
Par projekta pieteikuma “Peldvietas  

labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu Niniera ezerā” iesniegšanu  
Ziņo Evita Šīrante, Priekuļu apvienības pārvaldes vadītāja 

 
Pēc balsojuma rezultātiem 6 - par (Andris Melbārdis , Ella Frīdvalde-Andersone, Guntis  Grosbergs, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Juris Žagars) ,  pret nav,  atturas nav, lēmums “Par projekta 
pieteikuma “Peldvietas labiekārtošana, izveidojot pontonu laipu Niniera ezerā” iesniegšanu” 
pieņemts un tiek virzīts izskatīšanai 19.01.2023. Finanšu komitejas sēdē 
 

4. 
Par projekta pieteikuma “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide 

vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Augšlīgatnē” iesniegšanu 
Ziņo Līga Medne, Līgatnes apvienības pārvaldes vadītāja 

 
Pēc balsojuma rezultātiem 6 - par (Andris Melbārdis , Ella Frīdvalde-Andersone, Guntis  Grosbergs, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Juris Žagars) ,  pret nav,  atturas nav, lēmums “Par projekta 
pieteikuma “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide vietējo 
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iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Augšlīgatnē” iesniegšanu” pieņemts un 
tiek virzīts izskatīšanai 19.01.2023. Finanšu komitejas sēdē 
 

Sēdi vadīja  

Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 
priekšsēdētājs 

Indriķis Putniņš 

Protokolēja  

Administrācijas biroja sekretāre Inese Ģērmane 
 

Raunas iela 4, Cēsis 12.01.2023 

Sēdei veikts audio ieraksts 

 

 
DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS  AR DROŠU 

ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


