
 

 

Cēsu novada domes sēdē 30.12.2020. (prot.nr.25) 
pieņemto lēmumu saraksts 
 

Lēmuma 
nr. 

Punkts Lēmuma nosaukums 

378 1 Par Cēsu novada domes 2020. gada 30. decembra saistošo 
noteikumu Nr.31 "Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada 7. 
maija saistošajos noteikumos Nr. 12 "Par krīzes pabalstu 
ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā "" apstiprināšanu  

379 2 Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu 
plānu 2017.-2021.gadam” precizēšanu 

380 3 Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018.gada 

10.maija lēmumā Nr.141 ‘’Par Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisiju’’ 

381 4 Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA „LAPLAND”, 

reģ. Nr. 44103092207 

382 5 Par ilgtermiņa saistībām Cēsu novada pašvaldības iestāžu 

tehniskai apsardzei, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas 

sistēmu apkalpošanai 

383 6 Par ēkas iegādi īpašumā Jāņa Poruka ielā 8, Cēsīs, Cēsu nov.  

384 7 Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Aveņu iela 18, 

Cēsis, Cēsu novads, pārdošanu 

385 8 Par grozījumiem nolikumā „Cēsu novada festivālu un lielo 
kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu konkursa 
nolikums” 

386 9 Par atbalstu Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajam 
projektam “Zaļais dārzs” (pieteikuma Nr. 2020-3-LV02-ESC31-
003562) 

387 10 Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai  

388 11 Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām  

389 12 Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm  

390 13 Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai 



 

 

391 14 Par dalību Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas granta projektu 

konkursā  

392 15 Par Cēsu novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo 
noteikumu Nr.32 „ Grozījumi Cēsu novada domes 2020.gada 
23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Cēsu novada 
pašvaldības 2020.gada budžetu” apstiprināšanu 

393 16 Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie 
noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”  

394 17 Par aizņēmumu LAT RUS projekta “Ilgtspējīgas zaļās 
infrastruktūras un atraktīvās atpūtas zonas attīstība 
dabā” īstenošanai 

395 18 Par aizņēmumu EKII projekta “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas 
būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra 
vajadzībām” realizācijai 

396 19 Par aizņēmumu ERAF projekta „Cēsu klīnikas diagnostikas 
korpusa energoefektivitātes uzlabošana” līdzfinansējumam 

397 20 Par optiskā kabeļa kanalizācijas pirkšanu  

398 21 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs" 

 
1. 

Par Cēsu novada domes 2020. gada 30. decembra  saistošo noteikumu  
Nr. 31 „Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12  „Par 

krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā ”” apstiprināšanu 

 Ziņo: D.Trapenciere, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
 

            Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu un 35. 

panta otro daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas noteikumu 37. punkta 

1) apakšpunktu un Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par 

atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid – 19 izraisītās krīzes 

apstākļos” 13. un 21. punktu, ievērojot Cēsu novada domes Sociālo un veselības jautājumu 

komitejas 17.12.2020. atzinumu (protokols Nr.11), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par 

(E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, 

M.Sestulis, I.Suija-Markova, D.Trapenciere, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada 30. decembra  saistošos noteikumus Nr. 31 
“Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12  „Par krīzes 
pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā” saskaņā ar pielikumu. 

 
 

Pielikums 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 
 
 

2020. gada 30. decembrī                                                                                      Nr.31 
 



 

 

Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12   
„Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu 

 un sociālās palīdzības likuma 
 3. panta otro daļu un 35. panta otro daļu 

 
 Izdarīt Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par krīzes 
pabalstu ārkārtējās situācija laikā” šādus grozījumus: 
 
1. Svītrot tiesiskā pamatojuma daļā vārdus un skaitli  “un  35. panta ceturto daļu”. 
2. Izteikt 5.1 punktu šādā redakcijā:  

“5.1 Krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku termiņu kā vienu kalendāra 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām. Pabalstu izmaksā, to ieskaitot  personas norādītajā 
kredītiestādes kontā.”. 
 

Pielikums 
 

Cēsu novada domes 2020. gada 30. decembra saistošo noteikumu 
Nr. 31 „Grozījumi Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12  

“Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā” 
paskaidrojuma raksts 

 

Pašreizējās 
situācijas 
raksturojums 
 
 

Cēsu novada domes 2020. gada 7. maija saistošajos noteikumos Nr. 12 
“Par krīzes pabalstu ārkārtējās situācijas laikā Cēsu novadā” (Saistošie 
noteikumi) paredzēta krīzes pabalsta piešķiršanas kārtība ārkārtējās 
situācijas apstākļos.  

Saistošo 
noteikumu 
projekta 
nepieciešamības 
raksturojums, 
dokumenta būtība 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem krīzes pabalstu piešķir, ja persona 
ārkārtējās situācijas dēļ sakarā ar Covid – 19 izplatību ir zaudējusi savus 
ienākumus un no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēl nespēj nodrošināt 
savas pamatvajadzības (3.1. apakšpunkts). Saistošo noteikumu 5.1 punktā 
paredzēts, ka krīzes pabalstu piešķir uz trīs mēnešiem, bet ne uz ilgāku 
termiņu kā vienu kalendāra mēnesi   pēc ārkārtējās situācijas beigām. 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma Pārejas 
noteikumu 37. punkta 1) apakšpunktu, citastarp, pabalstu krīzes situācijā 
nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai 
atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves 
palīdzības pabalsts. Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra 
noteikumu  Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu 
maksātājiem to darbības turpināšanai Covid – 19 izraisītās krīzes 
apstākļos” 13. un 21. punktam, attiecīgi darbiniekam un pašnodarbinātai 
personai pašvaldība piešķirto pabalstu krīzes situācijā pārtrauc izmaksāt 
vai nepiešķir ar nākamo mēnesi, kas seko mēnesim, kurā personai 
izmaksāts atbalsts par dīkstāvi. Lai izvairītos no riska izmaksāt krīzes 
pabalstu laikā, kad personai jau ir izmaksāts atbalsts par dīkstāvi, 
bezdarbnieka pabalsts vai personas sociālā situācija ir mainījusies, ir 
lietderīgi pabalstu piešķirt uz mēnesi, nevis uz trīs mēnešu periodu, tāpēc 
izdarāms attiecīgs grozījums Saistošo noteikumu 5.1 redakcijā. 



 

 

          Ievērojot, ka saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības 
likuma Pārejas noteikumu 37. punkta 1) apakšpunktu krīzes pabalsts ir 
obligāti izmaksājams pabalsts un to nevar pamatot ar Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu par saistošajiem 
noteikumiem attiecībā uz sociālās palīdzības veidiem, ko pašvaldības ir 
tiesīgas izmaksāt, ja apmierināts pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc 
pabalsta garantētā minimālā  ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsta, tāpēc Saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma daļā  minētā 
norma ir svītrojama. 

Īss Saistošo 
noteikumu 
projekta satura 
izklāsts 

     Saistošo noteikumu grozījumu projektā paredzēts: 
1.  noteikt, ka  krīzes pabalstu piešķir uz vienu mēnesi, bet ne uz ilgāku 

periodu kā vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām, un 
pabalstu izmaksā, to ieskaitot  personas norādītajā kredītiestādes 
kontā; 

2. svītrot  tiesiskā pamatojuma daļā atsauci uz Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu. 

   
Saistošo 
noteikumu 
projekta 
iespējamā 
ietekme uz 
pašvaldības 
budžetu 

Nav 

Saistošo 
noteikumu 
projekta 
iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā 

Nav  

Saistošo 
noteikumu 
projekta 
iespējamā 
ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām   

Nav 

Normatīvie akti, 
saskaņā ar kuriem 
Saistošie 
noteikumi 
sagatavoti 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  35. panta otrā daļa. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
saistībā ar 
Saistošo 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksta projekts ievietots 
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu 
projekti”, pieejams Vaives pagasta pārvaldē (Nākotnes iela 6-14, Vaives 
pagasts, Cēsu novads), Cēsu novada pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas 

http://www.cesis.lv/


 

 

 
2. 

Par “Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu plānu 2017.-2021.gadam” 
precizēšanu 

 

Ziņo: E. Atvara, Vaives pagasta pārvaldes vadītāja 

Saskaņā Augu aizsardzības likuma 181. panta sestās daļas 3. punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 2008.gada 14. jūlija Ministru kabineta noteikumu 
Nr.559 „Invazīvo augu sugas Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi” 12., 15., 17. 
punktu,  ievērojot Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 17.12.2020. 
atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, 
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova, 
L.Krastiņa, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

1. Veikt Cēsu novada domes 2017.gada 9.marta lēmumā Nr.56 “Par “Sosnovska latvāņu 
izplatības ierobežošanas pasākumu plāns 2017.-2021. gadam” apstiprināšanu” 
apstiprinātajā Sosnovska latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskajā 
plānā 2017.-2021. gadam, turpmāk – Plāns, šādu precizējumu: 

1.1. Izteikt Plāna Pielikumu jaunā redakcijā (saskaņā ar pielikumu). 

PIELIKUMS 
 

3. 
Par grozījumiem Cēsu novada domes 2018.gada 10.maija lēmumā Nr. 141 ‘’Par Cēsu novada 

pašvaldības Dzīvokļu komisiju’’ 

Ziņo: Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs V.Kalandārovs 
 
 Ņemot vērā izmaiņas Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 
personālsastāvā un ievērojot Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” 14.12.2020. 
vēstuli (reģ. Nr. 6-2-6/14/6140), pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
24. punktu un 61. pantu, ievērojot likumos, Ministru kabinetu noteikumos, Cēsu novada domes 
saistošajos noteikumos un ar Cēsu novada domes lēmumu vai amatpersonu rīkojumu 
apstiprinātajos komisijas darbību reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto komisijas un 
amatpersonu kompetences, tiesības un pienākumus, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 23.12.2020. (prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 11 balsīm – par (E.Geruļskis, 
G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-
Markova, L.Krastiņa, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav nolemj: 
 
1. Izslēgt no Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva I. Sietiņsoni, Cēsu novada 

pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” direktori /darba attiecības izbeigtas 10.12.2020./. 
2. Iekļaut Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā I. Kārkliņu, Cēsu novada pašvaldības 

aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāju.  

noteikumu 
projektu 

centrā (Raunas iela 4, Cēsīs, Cēsu novadā) un Cēsu novada pašvaldības 
aģentūrā „Sociālais dienests” (Bērzaines ielā 16/18, Cēsīs, Cēsu novadā). 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/Lemumi/2020/latvani-30122020.pdf


 

 

3. Izdarīt Cēsu novada domes 2018. gada 10. maija lēmumā Nr.141 “Par Cēsu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisiju”  šādu grozījumu un izteikt lēmuma 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Lai nodrošinātu iestādes “Cēsu novada pašvaldība” kompetencē esošo no pašvaldības funkcijas 
“sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā” izrietošo pārvaldes uzdevumu izpildi, 
izveidot Cēsu novada pašvaldības Dzīvokļu komisiju šādā sastāvā: 
 
Komisijas priekšsēdētājs: 

U.Lencbergs – Cēsu novada pašvaldības iedzīvotājs. 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: 

D.Trapenciere – Cēsu novada domes deputāte, Cēsu novada domes Sociālo un veselības 
jautājumu komitejas priekšsēdētāja. 

 Komisijas locekļi: 
I. Kārkliņa - Cēsu novada pašvaldības aģentūras “Sociālais dienests” Atbalsta nodaļas 
pilngadīgām personām vadītāja, 
A.Ķerpe- Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo 
īpašumu speciālists, 
M.Klimoviča - Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes juriste. 

Komisijas sekretāre:  
I.Bambāne- Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes mājokļu 
jautājumu speciāliste-juriste.”. 

 

4. 
Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu SIA „LAPLAND”,  

reģ. Nr. 44103092207  
_____________________________________________________________________  

Ziņo: V. Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 

           
 Cēsu novada pašvaldība saņēmusi Cēsu novada pašvaldības nomnieka SIA „LAPLAND” 

11.12.2020. vēstuli Nr. 2020/11-1 (pašvaldībā reģistrēta 14.12.2020. ar Nr. 6-2-6/5/6128) (turpmāk 
– Iesniegums), ar kuru SIA „LAPLAND”, reģistrācijas Nr., informē, ka objekts Cafe 7 Bar, Rīgas iela 7, 
Cēsis, Cēsu novads (01.04.2014. zemes nomas līgums), pārtrauc savu darbību no 2020.gada 
9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim, kad valstī izsludināta ārkārtējā situācija. Iesniegumā lūgts 
sniegt atbalstu, atbrīvojot no nomas maksas par nekustamā īpašuma nomu laika periodā no 
2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 11.janvārim (noteiktajā periodā nekustamais īpašums vispār 
netiks izmantots), sakarā ar Covid-19 izplatību.  

 Saskaņā ar 2014.gada 1.aprīļa nomas līgumu (20.03.2017. un 26.03.2020. līguma grozījumi) 
SIA „LAPLAND” ir nomas tiesības uz nedzīvojamo ēku, kadastra apzīmējums 4201 005 2201 003, 33,7 
m2 platībā, kas atrodas Rīgas ielā 7, Cēsīs un zemes gabala, kadastra apzīmējums 4201 005 2201, 
daļu 150 m2 platībā Rīgas ielā 7, Cēsīs. Nomas mērķis – kafejnīcas iekārtošana.  

 Nomas maksa noteikta 146.60 EUR (viens simts četrdesmit seši euro, 60 centi) mēnesī, bez 
PVN. 

 Ar Iesniegumu SIA „LAPLAND” apliecina, ka atbilst visiem Ministru kabineta 2020.gada 
14.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar 
Covid-19 izplatību” 3.punktā un 5.1. apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem. 

 SIA „LAPLAND” apliecina, ka: 
 - nomnieka ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020.gada novembrī ir 379.55 EUR, decembrī 

-  0.00 EUR, salīdzinot ar 2019.gada 12 mēnešu vidējiem ieņēmumiem 2676.97 EUR, samazinājušies 
vairāk kā par 30%; 



 

 

 - nomniekam  uz  iesnieguma  iesniegšanas  dienu  nav  Valsts  ieņēmumu  dienesta  administrēto 
nodokļu parāda, kas ir lielāks par 1000 euro, vai, ja parāds ir lielāks, tam ir piešķirts samaksas termiņa  
pagarinājums  vai  noslēgta  vienošanās  par  labprātīgu  nodokļu  samaksu,  vai  noslēgts vienošanās 
līgums; 

 -nomniekam uz iesnieguma iesniegšanas dienu nav uzsākts maksātnespējas process; 
 - nomniekam pēdējā gada laikā nav bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto 

maksājumu kavējumu vai jebkādas citas būtiskas neizpildītas līgumsaistības pret iznomātāju. Ja 
pēdējā gada laikā ir bijuši trīs vai vairāk nomas maksas un citu saistīto maksājumu kavējumi, 
iesnieguma iesniegšanas dienā ir dzēstas visas uz 2020.gada 29.februāri esošās parādsaistības pret 
iznomātāju vai ir noslēgta vienošanās ar iznomātāju par saskaņotu parādu atmaksas grafiku; 

 - nomnieks  nav  Publisko  iepirkumu  likuma  izpratnē  ārzonā  reģistrēta  juridiskā  persona  vai 
personu apvienība vai, ja tā ir Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tās vismaz 75% kapitāla daļu 
(akciju) īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. 

 Nomnieks  apliecina, ka veic  maksājumus  par  nomas  objekta uzturēšanai  
nepieciešamajiem  pakalpojumiem  (piemēram,  elektroenerģiju,  siltumenerģiju, ūdensapgādi), 
nekustamā īpašuma nodokļa kompensāciju un nepieciešamības gadījumā sedz apdrošināšanas 
izdevumus. 

 Izpildoties visiem Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumos Nr.453 „Noteikumi par 
publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 
atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” ietvertajiem kritērijiem, 
kā arī atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas 
personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma 
vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 3. punktā noteiktajam, lai sekmētu un 
atbalstītu uzņēmējdarbību Cēsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, nomniekam var tikt 
piemērots nomas maksas atbrīvojums vai samazinājums par laika periodu līdz 2020.gada 
31.decembrim. 
 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 
3. un 6.punktu, 15. panta 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu, „Covid-19” 
infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 14.panta otro daļu, Ministru kabineta 2020.gada 
14.jūlja noteikumu Nr.453 „Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas 
kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar 
Covid-19 izplatību” 3., 5., 6., 7. un 8. punktu, kā arī Pašvaldības Attīstības un teritorijas plānošanas 
komisijas 08.12.2020. priekšlikumu (prot. Nr. 46) un Cēsu novada domes Finanšu 
komitejas 23.12.2020. (prot. Nr.17) atzinumu, Cēus novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, 
G.Grosbergs, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-
Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 
 

1. Piešķirt nomas maksas atbrīvojumu Cēsu novada pašvaldības nomniekam SIA „LAPLAND”, 
reģ.Nr. 44103092207., (01.04.2014. zemes nomas līgums) par Cēsu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma ar adresi Rīgas iela 7, Cēsis, Cēsu novads, nomu par laika periodu no 
2020.gada 9.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim.  
2.  Lēmuma izpildi organizēt Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei un Finanšu pārvaldei.  
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.  

  
 

 
 
 
 
 



 

 

5. 
Par ilgtermiņa saistībām  

Cēsu novada pašvaldības iestāžu tehniskai apsardzei, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas 
sistēmu apkalpošanai 

Ziņo: V.Kalandārovs, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publisko iepirkumu 

likuma 10.panta pirmo daļu, iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja J.Rozenberga 2020.gada 10.septembra rīkojumu Nr.4-2-9/693, ir izsludinājusi 
iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļu „Cēsu novada 
pašvaldības iestāžu tehniskā apsardze, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu 
apkalpošana 2021.-2024.gadam”, identifikācijas Nr. CNP 2020/48, ar līguma izpildes termiņu 12 
(divpadsmit) mēneši, ar iespēju pagarināt līguma izpildes termiņu vēl par 24 (divdesmit četriem) 
mēnešiem, kopējais līguma termiņš ne vairāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši. Iepirkuma komisija 
2020.gada 21.decembrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt Sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Taipans”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu un likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 22.pantu, ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. 
(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, A.Sīmane, 
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, 
M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Uzņemties ilgtermiņa saistības pret Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Taipans”, reģistrācijas 

numurs 40003973555, juridiskā adrese Līksnas iela 7A, Rīga, LV-1003, 69 019,61 EUR (sešdesmit 
deviņi tūkstoši deviņpadsmit euro, 61 cents), t.sk. PVN 21%, apmērā, par Cēsu novada 
pašvaldības iestāžu tehniskā apsardzes, ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas sistēmu 
apkalpošanu uz laiku ne ilgāku par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem. 

2. Lēmuma 1. punktā noteikto ilgtermiņa saistību izpildi veikt no pašvaldības budžeta. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
6. 

                                      Par ēkas iegādi īpašumā Jāņa Poruka iela 8, Cēsis Cēsu nov.  
____________________________________________________________________ 

                 Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes Nekustamo īpašumu pārvaldnieks 
 

  Cēsu novada Pašvaldība 2010. gadā  pārņēma no Cēsu rajona padomes 2005.gada 19. maija 
Līguma par nedzīvojamo telpu nomu saistības par ēku 668,7m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4201 
004 0101 002, kas atrodas uz zemes gabala 46154 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4201 004 
0101, Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kur realizējot Eiropas Ekonomiskās zonas  un Norvēģijas 
valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu tika izveidots “Vidzemes inovāciju un 
uzņēmējdarbības centrs”. 

               Saskaņā ar izdruku no Vidzemes rajona tiesas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma 
Nr. 1570, īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., kadastra 
numurs 4201 504 0023, kas sastāv no vienas pamatceltnes un četrpadsmit palīgceltnēm,  
nostiprinātas Akciju sabiedrībai CATA, nodokļu maksātāju kods Nr. 40003016840, lēmuma datums: 
13.11.2008.  

 Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta 
prasībām, Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „LVKV”, Reģ. Nr. LV 44103009697, 09.12.2020. 
vērtējumu, saskaņā ar kuru nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielas 8, Cēsis, Cēsu nov.,  sastāvā esošās 



 

 

ēkas, kadastra apzīmējums 4201 004 0101 002, visvairāk iespējamā tirgus vērtība 2020.gada 9. 
decembrī ir 202 000,00  EUR (divi simti divi tūkstoši euro un 00 centi). 

Realizējot Eiropas Ekonomiskās zonas  un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
finansēto projektu ēkā 2011. gadā, ieguldot 464 976,75 EUR, tā tika pilnā apjomā renovēta. Ēka ir 
labā tehniskā stāvoklī. Iekštelpu apdarē izmantoti kvalitatīvi, mūsdienu prasībām atbilstoši materiāli, 
ēkai ir individuāla centrālā apkure ar granulu apkures katlu, ventilācijas sistēmu un izbūvētu liftu. 
Ēkā izvietots Zinātkāres centrs ZINOO. Ēkas atlikusī bilances vērtība pēc Cēsu novada pašvaldības 
grāmatvedības datiem uz 31.12.2020. sastāda 159 306,26 EUR. 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu noteiktā 
funkcija – gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas 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.); un 14.panta 
pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, kā arī Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
teritorijas plānošanas komisijas 15.12.2020. priekšlikumu (prot.Nr.47),  Cēsu novada domes 
Uzņēmējdarbības un attīstības komitejas 17.12.2020. atzinumu (prot. Nr.8)  un Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu (prot. Nr.17), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par 
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  
nolemj: 
 

1. Lūgt Akciju sabiedrību CATA, reģ. Nr. 40003016840, izvērtēt iespēju atsavināt par labu 
Cēsu novada pašvaldībai nedzīvojamo ēku 668,7m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4201 
004 0101 002, kas atrodas uz zemes gabala 46154 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 
4201 004 0101, Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, Cēsu nov., par visvairāk iespējamo tirgus vērtību 
atskaitot ēkas atlikušo bilances vērtību (uz pārdošanas dienu). 

2. Īpašums tiks iegādāts ar mērķi – sabiedrisko vajadzību nodrošināšanai, gādāt par savas 
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un iedzīvotāju izglītību, gādāt par cilvēku ar 
invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, rūpēties par kultūru, sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību, kā arī sekmēt saimniecisko darbību 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 

 
7. 

Par Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma Aveņu iela 18, Cēsis, Cēsu novads, pārdošanu   
 

Ziņo: A.Ķerpe, Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks 
 
 Cēsu novada pašvaldība ar Cēsu novada domes 19.11.2020. lēmumu Nr. 341 “Par Cēsu 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma Aveņu iela 18, Cēsis, Cēsu novads, nodošanu atsavināšanai 
un cenas apstiprināšanu” (prot. Nr. 23, 3.p.) atsavināšanai nodeva pašvaldības nekustamo īpašumu 
Aveņu iela 18, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra numurs 4201 007 1308, sastāvošs no zemes vienības 
(kadastra apzīmējums 4201 007 1308) ar kopējo platību 1180m2, turpmāk –Īpašums, pārdodot par 
brīvu cenu 9 700 (deviņi tūkstoši septiņi simti euro), un piedāvāja XX, izmantot pirmpirkuma tiesības 
uz Īpašumu, kā būves īpašuma Aveņu iela 18, Cēsis, Cēsu novads, kadastra numurs 4201 507 0049, 
kas sastāv no jaunbūves, kadastra apzīmējums 4201 007 1308 001, īpašniecei, 24.11.2020. nosūtot 
atsavināšanas paziņojumu Nr. 6-2-6/5/4973. 



 

 

     Pašvaldībā saņemts XX 11.12.2020. apliecinājums (reģistrēts 18.12.2020. ar Nr. 6-2-
6/5/6115), ar kuru iesniedzēja apliecina gatavību izmantot pirmpirkuma tiesības uz viņai piedāvāto 
nekustamo īpašumu Aveņu iela 18, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra numurs 4201 007 1308, kas sastāv no 
zemes vienības (kadastra apzīmējums 4201 007 1308) ar kopējo platību 1180m2, vienlaicīgi 
informējot ka samaksa 9 700.00 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti euro) tiks veikta ar vienreizēju 
maksājumu. 
     Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
2. punktu un 21. panta pirmās daļas 17. punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. 
panta ceturtās daļas 3. punktu, 5. panta pirmo daļu un 37. panta pirmās daļas 4. punktu, ņemot vērā 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, ar 13 
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 
 

1. Pārdot nekustamo īpašumu Aveņu iela 18, Cēsis, Cēsu nov.,  kadastra numurs 4201 007 
1308, sastāvošu no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4201 007 1308) ar kopējo 
platību 1180m2, turpmāk – Īpašums, XX, par Īpašuma nosacīto (brīvo) cenu 9 700.00 EUR 
(deviņi tūkstoši septiņi simti euro).  

2. Uzdot Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldei sagatavot atbilstošu Īpašuma pirkuma 
līgumu. 

3. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles 
komisijai. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  
 

8. 

Par grozījumiem nolikumā „Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu piesaisti projektu 
konkursa nolikums”  

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: Z.Neimane, p/a “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kultūras centra vadītāja 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī pašvaldības 

aģentūras „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” nolikuma (apstiprināts ar Cēsu novada domes 18.02.2010. sēdes 
lēmumu Nr.79) 2.1.5. punktu “Attīstīt daudzveidīgu un plašu kultūras pakalpojumu klāstu Cēsu novadā, 
nodrošinot iedzīvotājiem kultūras līdzdalības un brīvā laika pavadīšanas iespējas” un 2.1.7. punktu “Sekmēt 
profesionālās mākslas pieejamību un veidot labvēlīgu vidi jaunrades attīstībai”, lai veicinātu sabiedrības 
iesaistīšanos kultūrvides veidošanā Cēsu novadā, un saskaņā ar Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 
2030 AV2 U.1. “Nodrošināt atbalstu Cēsu kultūrvidei atbilstošu lielo festivālu organizēšanai Cēsu novadā”, 
ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.12.2020. atzinumu (prot.Nr.14) un 
Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm 
– par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, 
A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  nolemj: 
 



 

 

1. Apstiprināt grozījumus nolikumā „Cēsu novada festivālu un lielo kultūras pasākumu ar tūristu 

piesaisti projektu konkursa nolikums” saskaņā ar pielikumu. 

2. Uzdot pašvaldības aģentūrai „Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” organizēt nepieciešamās darbības 
saistībā ar šī lēmuma izpildi.  

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam.  

 
Pielikums  

Cēsu novada domes 
30.12.2020. lēmumam Nr. 385 

 

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu  

projektu konkursa  

NOLIKUMS  

Cēsīs 

2020.gada 30.decembrī        Nr. 42 

1. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI 

1.1. Šis Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta Cēsu novada pašvaldības piešķirtā 

finansējuma sadale Festivāliem un lielajiem kultūras pasākumiem ar tūristu piesaisti budžeta 

gada ietvaros. 

1.2. Nolikuma izpratnē festivāls un sabiedriski nozīmīgs kultūras pasākums (turpmāk tekstā – 

projekts) ir saturiski un tematiski pārdomāta, producēta kvalitatīva kultūras pasākumu 

programma, kas tiek piedāvāta kā vienots veselums  un savā formā atšķiras no regulāra kultūras 

procesa, un ir pieejams sabiedrībai ar mērķi īstenot Cēsu novadam nozīmīgu, unikālu kultūras 

projektu dažādās kultūras un mākslas nozarēs, starpdisciplināru projektu ar augstu kultūras 

tūristu piesaistes potenciālu, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā, kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs 

ieguvums Cēsu novadam. 

1.3. Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursa (turpmāk-

Projektu konkurss) mērķis ir atlasīt un finansiāli atbalstīt mākslinieciski kvalitatīvu un publiski 

pieejamu pasākumu rīkošanu Cēsu novadā, veicinot kultūras tūrismu novadā. 

1.4. Projektam jāatbilst Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 stratēģiskajiem mērķiem un 

attīstības virzieniem1 un Cēsu pieteikuma pamatvirzieniem, pretendējot uz “Eiropas Kultūras 

galvaspilsēta 2027” titulu2. 

1.5. Uz Projektu konkursu pieteiktajiem projektiem līdzekļi tiek sadalīti konkursa kārtībā. Kopējais 

Projektu konkursa finansēšanas apjoms nepārsniedz Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldība) kārtējā gada kultūras pasākumu budžetā paredzēto finansējumu Festivāliem un 

kultūras pasākumiem ar tūristu piesaisti. 

1.6. Projektu konkursu organizē un administrē pašvaldības aģentūra „Cēsu Kultūras un Tūrisma 

centrs” (turpmāk tekstā - CKTC).  

1.7. Projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā.  

 
1 Cēsu novada kultūras attīstības stratēģija 2030 pieejama šeit: https://cktc.cesis.lv/wp-content/uploads/2020/10/Cesu-

novada-Kulturas-strategija-2030.pdf  
2 Informācija par Cēsu pieteikuma gatavošanu “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” titulam 

https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/cesis-eiropas-kulturas-galvaspilseta-2027/  

 

 

https://cktc.cesis.lv/wp-content/uploads/2020/10/Cesu-novada-Kulturas-strategija-2030.pdf
https://cktc.cesis.lv/wp-content/uploads/2020/10/Cesu-novada-Kulturas-strategija-2030.pdf
https://www.cesis.lv/lv/novads/aktualitates/cesis-eiropas-kulturas-galvaspilseta-2027/


 

 

1.8. Projektu konkursu izsludina Vidzemes novadu laikrakstā „Druva” un Pašvaldības mājas lapā 

www.cesis.lv ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms projektu pieņemšanas beigu termiņa.  

1.9. CKTC, izsludinot ikgadējo Projektu konkursu, var noteikt Projektu konkursā atbalstāmo 

aktivitāšu prioritātes, kas tiek norādītas Projektu konkursa izsludināšanas paziņojumā.  

 

2. PRETENDENTI 

2.1. Projektu konkursā var piedalīties un pieteikties līdzfinansējumam juridiskas personas (turpmāk 

– pretendents). 

2.2. Projektu konkursā neatbalsta pašvaldības izglītības iestādes, aģentūras un pašvaldības finansēto 

kolektīvu iesniegtos projektus, ja projekta ideja un tēma ir saistīta ar iestādes vai kolektīva 

pamatdarbību un funkciju.  

2.3. Viens projekta pieteicējs drīkst iesniegt vairākus pieteikumus uz Projektu konkursu.  

 

3. PROJEKTU IESNIEGŠANA 

3.1. Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas tiek publicēti interneta lapas www.cesis.lv 

sadaļā „Kultūra” un ir pieejamas CKTC (Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā) darba dienās 

no plkst.8:00 - 17:00. 

3.2. Pieteikumi uz Projektu konkursu iesniedzami papīra un elektroniskā formātā: 

3.2.1. papīra formātā ar pretendenta parakstu apliecināts pieteikums vienā eksemplārā, datorrakstā, 

latviešu valodā, noformēts uz A4 formāta lapām, nebrošēts un nelaminēts jāiesniedz personīgi 

CKTC, pa pastu (Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, Cēsu novadā; LV – 4101) vai ar derīgu 

elektronisko parakstu parakstīts projekta pieteikums jānosūta uz e-pastu cesis@cesis.lv ar 

norādi „Festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu projektu konkursam” atbilstoši 

kārtējā Projektu konkursa izsludināšanas paziņojumā noteiktajiem termiņiem. Sūtot  

pa pastu, aploksnes pasta zīmoga datums nedrīkst būt vēlāks kā noteiktais projektu pieteikumu 

pieņemšanas termiņš; 

3.2.2. ja projekta pieteikums iesniegts personīgi vai nosūtīts pa pastu, pieteikums jānosūta arī  

elektroniski uz e-pastu cesis@cesis.lv ar norādi „Festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras 

pasākumu projektu konkursam” atbilstoši kārtējā Projektu konkursa izsludināšanas 

paziņojumā noteiktajiem termiņiem. 

3.3. Pretendents, iesniedzot projekta pieteikumu, apņemas ievērot šā konkursa nolikuma 

noteikumus. 

3.4. CKTC, saņemot Projekta konkursa pieteikumu, apņemas ievērot autortiesības, konfidencialitāti, 

neizpaust informāciju par saņemtā projekta pieteikuma saturu. 

 

4. PROJEKTU PIETEIKUMU NOFORMĒJUMS UN SATURS 

4.1. Projekta konkursa pieteikums sastāv no:  

4.1.1. aizpildīta un pretendenta parakstīta pieteikuma veidlapa (Pielikums Nr.1), t.sk. tāme 

(Pielikums Nr.2). Tāmē    jābūt iekļautām visām pretendenta pieteiktā projekta izmaksu 

pozīcijām, jānorāda jau piesaistītais līdzfinansējums un citi iespējamie finanšu avoti. Ja 

projekta ietvaros plānota biļešu tirdzniecība, jānorāda plānotie ieņēmumi un plānotās biļešu 

cenu politika, ja paredzēta. 

4.1.2. projekta vadītāja CV;  

4.1.3. citiem pielikumiem pēc pretendenta ieskata. 

4.2. Projektu konkursa vērtēšanas komisija var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju par 

projektu. 

4.3. Projekta pieteikumā iekļaujamās aktivitātes un pasākumi jāplāno attiecīgā budžeta gada 

ietvaros. 

4.4.  Pretendents atbild par sniegto ziņu patiesumu.  

4.5.  Projekta pieteikuma veidlapā pēc tā iesniegšanas netiek veikti grozījumi.  

4.6.  Iesniegtos projektu pieteikumus CKTC atpakaļ neizsniedz.  

 

http://www.cesis.lv/
http://www.cesis.lv/
mailto:cesis@cesis.lv
mailto:cesis@cesis.lv


 

 

5. PROJEKTA FINANSĒJUMS 

5.1. Piešķirtā līdzfinansējuma summa vienam projektam  nevar būt lielāka par EUR 15000 

(piecpadsmit tūkstoši eiro) saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem un atbilstoši saņemtajai kategorijai 

Pielikumā Nr.3. 

5.2. Piešķirtā projekta līdzfinansējuma summa nevar būt lielāka par 30% no kopējām projekta 

izmaksām. 

5.3. Projektu konkursā finansējums netiek piešķirts:  

5.3.1. ārvalstu braucieniem; 

5.3.2. politiska, militāra vai reliģiska satura pasākumiem; 

5.3.3. pabalstiem, prēmijām, naudas balvām un citiem līdzīgiem maksājumiem privātpersonām; 

5.3.4. organizāciju administratīvām izmaksām un materiāli tehniskās bāzes papildināšanai; 

5.3.5. peļņas gūšanas aktivitātēm; 

5.3.6. projektu pieteicējiem, kas nav iesnieguši atskaites par iepriekšējo gadu konkursos 

atbalstītajiem un realizētajiem kultūras projektiem; 

5.3.7. projektiem, kuri realizēti līdz Projektu konkursa noslēgumam. 

6. PROJEKTU PIETEIKUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

6.1. Maksimālais novērtējums katram projektam ir 55 punkti. 

6.2. Projektu pieteikumu vērtēšanas kritēriji un maksimālais kritērijam piešķiramo punktu skaits 

norādīti Pielikumā Nr.3. 

6.3. Pieteikumi tiek vērtēti 3 (trīs) kārtās. 

6.4. Pieteikumu iesniedzēji, kuri iztur 1. un 2. vērtēšanas kārtu tiek aicināti uz 3.kārtu – projekta 

prezentācija konkursa komisijai.  

6.5. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektu pieteikumiem ar lielāko saņemto punktu skaitu saskaņā 

ar iegūto projekta kategoriju un Projektu konkursam paredzētā budžeta ietvaros. 

 

7. KONKURSA KOMISIJA 

7.1. Projektu konkursa vērtēšanas komisiju izveido un projektu konkursa komisijas sēžu sekretāru 

izvirza CKTC. Komisiju un sēžu sekretāru apstiprina ar domes lēmumu. Projektu konkursa 

komisija sastāv no 5 (pieciem) cilvēkiem, tai skaitā komisijas priekšsēdētāja. 

7.2. Komisijas darbu vada komisijas priekšsēdētājs.  

7.3. Komisijas sastāvā tiek iekļauti 2 (divi) Kultūras padomes pārstāvji un 3 (trīs) ārējie eksperti. 

7.4. Projektu konkursa komisijas sēžu sekretārs izsūta projektu pieteikumus un vērtēšanas veidlapas 

visiem konkursa komisijas locekļiem. 

7.5. Komisija ir tiesīga uzaicināt pretendentus uz pārrunām un lūgt sagatavot papildus informāciju, 

kā arī uzaicināt citus speciālistus atzinuma sniegšanai. 

7.6. Gala lēmums par Projektu konkursā piešķirtā finansējuma sadali tiek pieņemts komisijas sēdē. 

Komisija ir tiesīga pieņemt gala lēmumu, ja komisijas sēdē piedalās vismaz trīs komisijas 

locekļi. 

7.7. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienlīdzīgi, tad izšķiroša 

ir komisijas priekšsēdētāja balss. 

7.8. Komisijas sēdes protokolē sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi klātesošie Projektu konkursa 

komisijas locekļi. 

7.9. Visa ar Projektu konkursu saistītā dokumentācija atrodas CKTC lietvedībā.  

7.10. CKTC izveidotā Projektu konkursa komisijas locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā par 

projektiem, kuru pieteikumu iesniedzēji ir viņi, viņu ģimenes locekļi vai viņu pārstāvētā 

organizācija. 

 

8. PROJEKTU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 

8.1. Projektu konkursa pieteikuma iesniegšanas, noformējuma un satura kritērijiem neatbilstoši   

projektu pieteikumi netiek vērtēti.  



 

 

8.2. Katrs Projektu konkursa komisijas loceklis veic individuālu pieteikumu vērtēšanu saskaņā ar 

nolikuma Pielikumā Nr.3 minētajiem vērtēšanas kritērijiem. 

8.3. Projektu konkursa komisijas sekretārs apkopo komisijas locekļu individuālo vērtējumu un 

aprēķina vidējo skaitu katram projektam.  

8.4. Projektu konkursa komisijas sekretārs sarindo secībā projektus pēc saņemto vidējo punktu 

kopvērtējuma un komisijas locekļi balso par piešķiramo summu katram projektam Pašvaldības 

kultūras pasākumu budžetā Festivālu projektu konkursam paredzētā finansējuma ietvaros. 

8.5. Līdzfinansējums tiek piešķirts Projektu konkursa pieteikumiem ar lielāko saņemto punktu 

skaitu saskaņā ar iegūto projekta kategoriju un Projektu konkursam plānotā budžeta ietvaros. 

8.6. Projektu konkursa komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības.  

8.7. Lēmumu par atbalstāmajiem projektu pieteikumiem Projektu konkursa komisija apstiprina 

slēgtā komisijas sēdē. 

8.8. Lēmumu par atbalstāmajiem projektiem Projektu konkursa komisijas priekšsēdētājs virza 

apstiprināšanai domes sēdē. 

8.9. Lēmumu par atbalstītajiem projektiem paziņo pretendentiem pēc Pašvaldības kultūras budžeta 

apstiprināšanas un Projektu konkursa rezultātu apstiprināšanas domes sēdē 9.1.punktā 

noteiktajā termiņā. 

 

9. KONKURSA REZULTĀTI 

9.1. Projektu pieteicēji tiek rakstiski informēti par Projektu konkursā iegūto punktu skaitu un 

piešķirtā līdzfinansējuma apmēru, ja tāds konkrētajam projektam piešķirts, ne vēlāk kā 1 

(vienas) nedēļas laikā pēc Projektu konkursa rezultātu apstiprināšanas un Kultūras pasākumu 

budžeta apstiprināšanas Pašvaldībā. 

9.2. Atbalstīto projektu sarakstu CKTC publicē interneta lapas www.cesis.lv sadaļā „Kultūra” ne 

vēlāk kā nedēļas laikā pēc konkursa rezultātu apstiprināšanas. 

 

10. FINANSĒJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 

10.1. Finansējuma saņēmējs, pretendents kuram ar domes apstiprinātu komisijas Lēmumu piešķirts 

finansējums Projektu konkursa ietvaros,  noslēdz līgumu ar CKTC par festivālu Projektu 

konkursā piešķirtā finansējuma saņemšanu ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc Projektu 

konkursa rezultātu paziņošanas.  

10.2. Finansējuma saņēmējs iesniedz CKTC detalizētu izdevumu tāmi par piešķirto finansējumu, 

kurā detalizēti atspoguļo piešķirtā finansējuma izlietojumu un norāda citas izmaksu pozīcijas 

un līdzfinansējuma avotus. Tāme ir neatņemama līguma sastāvdaļa.  

10.3. Līgumā tiek noteikta finansēšanas un atskaišu par piešķirto līdzekļu izlietojumu iesniegšanas 

kārtība atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, kā arī termiņi: 

10.3.1 avansa maksājums 70% apmērā no piešķirtā finansējuma tiek pārskaitīts piecu darba dienu 

laikā pēc līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

10.3.2. noslēguma maksājums 30% apmērā no piešķirtā finansējuma tiek pārskaitīts piecu darba 

dienu laikā pēc projekta iesniedzēja sagatavotās atskaites un finanšu pārskata 

apstiprināšanas CKTC. 

10.4. Ja projekta īstenošanas gaitā nepieciešams izdarīt izmaiņas kādā no finansēšanas līgumam 

pievienotās tāmes pozīcijām, finansējuma saņēmējam ir rakstiski jāsaskaņo ar CKTC Tāmes 

izmaiņas, kas sastāda vairāk nekā: 

10.4.1. 25 % no vienas tāmes pozīcijas projektiem, kas atbalstīti kategorijā C, D saskaņā ar 

Pielikums Nr.3; 

10.4.2. 15 % no vienas tāmes pozīcijas projektiem, kas atbalstīti kategorijā A, B saskaņā ar 

Pielikums Nr.3. 

10.5. Ja līgums par finansējuma piešķiršanu nav noslēgts, CKTC izveidotā konkursa komisija var 

lemt par finansējuma piešķiršanu pēc kārtas nākamajam projektam ar lielāko punktu skaitu. 

 

11. PROJEKTU REALIZĀCIJAS KONTROLE 
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11.1. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, 1 (vienu) mēnesi pirms projekta norises 

sniedz progresa ziņojumu Konkursa komisijai. Konkursa komisijai ir tiesības lūgt atkārtotu 

progresa ziņojumu projekta norisei tuvojoties. 

11.2. Ja progresa ziņojumā ir būtiskas izmaiņas no iesniegtā projekta pieteikuma, Konkursa komisija 

var lūgt projektu pārskatīt vai apstiprināt izmaiņas. Ja Konkursa komisija neapstiprina izmaiņas, 

Finansējuma līgums var tikt lauzts un saņemtais avansa maksājums var tikt pieprasīts atmaksāt. 

11.3. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, vismaz 3 (trīs) nedēļas pirms projekta 

sākuma par to informē CKTC, iesniedzot plānotā projekta aprakstu (preses relīzi) un 

vizualizāciju (afišas makets, foto, u.c.) 

11.4. Projektā plānotos pasākumus CKTC iekļauj novada pasākumu plānos, drukātajos materiālos (ja 

iespējams) un mājas lapā www.cesis.lv.  

11.5. Projekta iesniedzējs, kurš saņēmis līdzfinansējumu, desmit darba dienu laikā pēc projekta 

īstenošanas beigu termiņa iesniedz CKTC projekta saturisko atskaiti kopā ar piešķirtā 

līdzfinansējuma izlietojuma atskaiti (Pielikums Nr.4) ar izdevumus apliecinošo dokumentu 

kopijām. 

11.6. CKTC ir tiesības veikt aktivitāšu norišu un finanšu līdzekļu izlietojuma pārbaudi projekta 

realizēšanas laikā. 

11.7. CKTC ir tiesīgs pieprasīt piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu pilnā apjomā, ja:  

11.7.1. progresa ziņojumā vai atskaitē tiek konstatētas būtiskas projekta nepilnības vai 

neatbilstība projekta pieteikumam, kuras Konkursa komisija nav apstiprinājusi, 

11.7.2. projekts netiek īstenots noteiktajā termiņā, 

11.7.3. piešķirtais līdzfinansējums netiek izlietots atbilstoši iesniegtajā projektā paredzētajiem 

mērķiem,  

11.7.4. tiek fiksēti finanšu pārkāpumi (piemēram, netiek ievēroti 10.4.punkta nosacījumi). 

11.8.  Finansējuma saņēmējiem ir jāparedz iespēja vismaz diviem konkursa komisijas locekļiem 

iepazīties ar projekta rezultātu vai apmeklēt projekta ietvaros īstenoto pasākumu.  

 

12.  PROJEKTU IZVĒRTĒŠANA 

12.1. Pēc visu projektu realizēšanas beigu termiņa un atskaišu apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 

nākamā projektu konkursa izsludināšanai, Konkursa komisija izvērtē projektus, kuri saņēmuši 

līdzfinansējumu attiecīgajā budžeta gadā. 

12.2. Projektu izvērtēšanā var tikt pieaicināti projektu īstenotāji un eksperti. 
 

Pielikums Nr.1 

Pieteikums  
Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu  

līdzfinansējuma piešķiršanai 
 

Pieteikuma rindu skaits palielināms līdz nepieciešamajam apmēram! 

1. Projekta (festivāla, kultūras pasākuma) nosaukums: 

_______________________________________________________________________________ 

2. Provizoriskais norises laiks: ______________________________________________________ 

3. Iesniedzējs, projekta īstenotājs: __________________________________________________ 

4. Atbilstība Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 attīstības virzieniem  
(atbilstošo pasvītrot):  
 
AV.1: Inovatīva kultūras pārvaldības modeļa un kultūrpolitikas pamatnostādņu izstrādāšana   

jaunizveidotajam Cēsu novadam.  

AV.2: Daudzveidīgs kultūras pakalpojumu piedāvājums un tā pieejamība dažādām sabiedrības grupām. 

AV.3: Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija. 

AV.4: Starptautiskās sadarbības veicināšana kultūras jomā. 
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Atbilstība Cēsu pieteikuma pamatvirzieniem, pretendējot uz “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027” titulu 

(atbilstošo pasvītrot): 

1. Demokrātija 

2. Vide, ekoloģija 

3. Izglītība 

4. Veselība 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

Nepieciešamības īss pamatojums (līdz 500 zīmēm): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

5. Projekta mērķis: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

6. Projekta pasākumu programma (plānotās norises, dalībnieki, norises vietas, laika 
plāns, programma): 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7. Plānotā auditorija:   
aptuvenais skaits __________,  
no tiem, cik % tūristu ____________, 
mērķauditorija: ārvalstu tūristi ⃝, Latvijas iedzīvotāji ⃝, Vidzemes reģiona iedzīvotāji ⃝,  
Cēsu nov. iedzīvotāji ⃝, 
mērķauditorijas īss raksturojums ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

8. Plānotās projekta publicitātes aktivitātes mērķauditorijas sasniegšanai (īss apraksts, publicitātes 
aktivitāšu mērogs: starptautisks, nacionāls, reģionāls, vietēja mēroga; plānotie mēdiji un laika plāns): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
 

9.Pasākumos plānotā biļešu politika (biļešu cenas, bezmaksas ieeja, atlaižu politika dažādām sabiedrības 
grupām: skolēni, pensionāri, daudzbērnu ģimenes utt.) 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10. Projekta ietekme uz vidi (pasākumā plānotās aktivitātes, lai nodrošinātu vides ilgtspējību un 
samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi): 
 



 

 

Pasākumā plānotas aktivitātes, lai samazinātu radīto atkritumu daudzumu 
 
⃝ 

Pasākums paredz videi draudzīgu iepakojumu izmantošanu, otrreizēju 
pārstrādi/izmantošanu, piemēram trauku depozīta sistēma 

 
 
⃝ 

Pasākums paredz atkritumu šķirošanu ⃝ 

Pasākums paredz elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti ⃝ 

Pasākums paredz transporta ietekmes mazināšanu  ⃝ 

Pasākums paredz brīvprātīgo resursu izmantošanu ⃝ 

Citas aktivitātes ___________________________________  ⃝ 

Citas aktivitātes ___________________________________  ⃝ 

Nav plānotas šādas aktivitātes ⃝ 

 
 
11. Plānotie projekta rezultāti un sabiedriskie ieguvumi:   
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
12.Projekta attīstība un pēctecība Cēsīs, Cēsu novadā (regularitāte, attīstības redzējums līdz 2030.gadam) 
(līdz 500 zīmēm) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

13. Papildus informācija(īss skaidrojums par projekta norisi vai cita būtiska informācija, kas sniedz labāku 
priekšstatu par projekta ieceri) 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

14. Īsa informācija par iesniedzēju (līdzšinējā pieredze, darbības ilgums, pasākuma īstenošanā iesaistītais 

personāls un tā pieredze).  

Pielikumā pievienots projekta vadītāja CV 

_______________________________________________________________________________________ 

Iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasta adrese) ______________ 

Iesniedzēja paraksts ___________________   Datums: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.2 

 

      

       
Projekta nosaukums: 
_________________________     
     

Tāme       
Tāmes rindiņas var tikt dzēstas un papildinātas atbilstoši projekta vajadzībām,   
detalizēti norādot tieši kādām izmaksām saistībā ar projekta aktivitātēm finansējums nepieciešams. 

Projekta iesniedzējam jānodrošina līdzfinansējums vismaz 70% apmērā no projekta kopējās tāmes! 

       

Nr.p.k. Izmaksas 
Vienību 
skaits 

Vienības 
cena, 
EUR 

Kopā, 
EUR 

CKTC 
prasītais 

finansējums 

Pašfinan-
sējums vai 

cits 
finansējuma 

avots 

1 Telpu un aprīkojuma izmaksas           

1.1.             

2 Materiālu izmaksas           

2.1.             

3 
Mākslinieku honorāri, ieskaitot 
iedzīvotāju ienākuma nodokli 

          

3.1.             

4 Transporta un citas tehniskās izmaksas           

4.1.             

5 Reklāmas un mārketinga izdevumi           

5.1.             

6 Autortiesības           

7 (Citas izmaksu pozīcijas)           

Kopā             

       
Papildus skaidrojumi par tāmes aprēķiniem un CKTC prasītā līdzfinansējuma izlietojumu (ja nepieciešams): 

_________________________________________________________   

       

       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pielikums Nr.3 

 

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras pasākumu  
līdzfinansējuma pieteikuma  

vērtēšanas kritēriji 
  

1.   VĒRTĒŠANAS KĀRTA - ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI  
aizpilda Projektu konkursa komisijas sēžu sekretārs 

 

N. p.k. Kritērijs Vērtējums jā/nē 

1 Pieteikums iesniegts noteiktajā termiņā    

2 Pieteikums atbilst noteiktajām prasībām   

3 Pieteikumā prasītais Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums 
nepārsniedz 30% no kopējās projekta tāmes 

  

4 Pieteicējs līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim ir nokārtojis iepriekšējās 
līgumsaistības ar Cēsu novada pašvaldību 

  

  VĒRTĒT/ NEVĒRTĒT   

 
 

2. VĒRTĒŠANAS KĀRTA - PASĀKUMA NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

N. 
p.k. 

Kritēriji 
Punkti (max 45 

punkti) 

1 
Projekta mērķa un aktivitāšu atbilstība Cēsu novada kultūras attīstības 
stratēģijas 2030 attīstības virzieniem un EKG 2027 pamatvirzieniem max 3 punkti 

1.1. 
Projekta mērķis un aktivitātes pilnībā atbilst vismaz vienam no attīstības 
virzieniem un vismaz vienam EKG 2027 pamatvirzienienam 3 

1.2. 
Projekta mērķis daļēji atbilst vismaz vienam no attīstības virzieniem un 
vienam no EKG 2027 pamatvirzieniem 2 

1.3. 
Projekta mērķis atbilst vismaz vienam no attīstības virzieniem, bet 
neatbilst EKG pamatvirzieniem 1 

1.4. Neatbilst nevienam attīstības virzienam un EKG 2027 pamatvirzienam 0 

2 
Projekta nepieciešamības pamatojums saskaņā ar Cēsu novada kultūras 
attīstības stratēģiju 2030 un EKG 2027 pieteikuma pamatvirzieniem max 3 punkti 

2.1. Skaidrs un atbilstošs pamatojums  3 

2.2. Daļēji skaidrs un atbilstošs pamatojums 2 

2.3. Apmierinošs, bet nepieciešami papildus skaidrojumi 1 

2.4. Nepieciešamības pamatojums nav saistīts ar minētajiem virzieniem 0 

3 Plānotās auditorijas skaits max 3 punkti 

3.1. 10 000 un vairāk 3 

3.2. 5000 un vairāk 2 

3.3. 1000 un vairāk 1 

3.4. Līdz 1000 0 

4 Projekta pasākuma/-u mērķauditorija max 2 punkti 

4.1. Plaša: ārvalstu tūristi, Latvijas iedzīvotāji, Cēsu novada iedzīvotāji 2 

4.2. Latvijas mēroga: Latvijas iedzīvotāji, t.sk. Vidzemes reģiona iedzīvotāji 1 



 

 

4.3. 
Reģionāla un vietēja mēroga: Vidzemes reģiona iedzīvotāji un Cēsu novada 
iedzīvotāji 0 

5 
Projekta publicitātes mērogs un ieguldījums Cēsu novada atpazīstamības 
un publicitātes veidošanā max 3 punkti 

5.1. Starptautiskā mērogā 3 

5.2. Nacionālā mērogā 2 

5.3. Reģionālā mērogā 1 

5.4. Vietējā mērogā 0 

6 Projekta norises vietas izvēle max 2 punkti 

6.1. Notiek tikai Cēsu novadā 2 

6.2. Notiek vairākās vietās Eiropā 1 

6.3. Notiek vairākās vietās Latvijā  0 

7 Projekta norise Cēsu novadā līdz šim max 3 punkti 

7.1. Notiek Cēsu novadā 3 un vairāk gadus 3 

7.2. Notiek Cēsu novadā 1 līdz 2 gadus 2 

7.3. Notiek pirmo reizi Cēsu novadā, nav noticis citviet Latvijā 1 

7.4. Notiek pirmo reizi Cēsu novadā, iepriekš noticis citviet Latvijā 0 

8. Projekta attīstība un pēctecība Cēsīs un Cēsu novadā max 3 punkti 

8.1. 
Projekts turpinās notikt Cēsīs un Cēsu novadā ik gadu līdz 2030.gadam 
(vismaz līdz 2027.gadam) 3 

8.2. 
Projekts turpinās notikt Cēsīs un Cēsu novadā līdz 2030.gadam (vismaz līdz 
2027.gadam), bet ne katru gadu 2 

8.3. 
Projekts vēlas turpināties Cēsīs un Cēsu novadā līdz 2027.gadam, bet 
nākotnes plāni vēl neskaidri 1 

8.4. Projekta norise Cēsīs plānota tikai vienu reizi 0 

9. Projekta pasākumu pieejamība sabiedrībai max 3 punkti 

9.1. Visi ir bezmaksas pasākumi 3 

9.2. 

Ir maksas un bezmaksas pasākumi. Maksas pasākumiem ir atlaižu sistēma 
dažādām sabiedrības grupām (piemēram skolēni, studenti, pensionāri, 
ģimenes biļetes u.c.) 2 

9.3. 
Ir maksas un bezmaksas pasākumi. Maksas pasākumiem atlaižu sistēmas 
nav paredzētas 1 

9.4. Visi ir maksas pasākumi, atlaižu sistēmas nav. 0 

10. Projekta norises laiks un publisko pasākumu sezonalitāte max 3 punkti 

10.1. Notiek oktobrī, martā, aprīlī 3 

10.2. Notiek novembrī, decembrī, janvārī, februārī 2 

10.3. Notiek citos mēnešos 1 

11. Projekta starpdisciplinaritāte  max 2 punkti 

11.1 
Aptvertas mākslas disciplīnas un citas jomas (zinātne, vide, 
uzņēmējdarbība u.c.) 2 

11.2. Aptvertas vairākas mākslas disciplīnas 1 

11.3. Aptverta viena mākslas disciplīna 0 

12. Projekta programmas unikalitāte / oriģinalitāte / jaunrade max 3 punkti 

12.1. 
 Programma vai projekta formāts ir unikāls / projekta ietvaros tiek radīts 
jaundarbs / programma ir jauna, iepriekš nav rādīta 3 

12.2. 
 Programma vai projekta formāts nav unikāls / programma ir jauna, bet 
veidota no dažādiem, daļēji iepriekš rādītiem kultūras notikumiem  2 

12.3. 
 Programma vai projekta formāts nav unikāls / pasākuma programma ir 
veidota no dažādiem iepriekš rādītiem kultūras notikumiem 1 



 

 

12.4. 
Programma, projekta formāts un programma nav unikāli, notiek dažādās 
vietās Latvijā 0 

13. Projektam prasītais Cēsu novada pašvaldības līdzfinansējums max 2 punkti 

13.1. Līdz 20% no kopējās projekta tāmes 2 

13.2.  Līdz 30% no kopējās projekta tāmes 1 

14. Tāmes precizitāte un atbilstība projekta mērogam Max 3 punkti 

14.1. Tāme atbilstoša projekta mērogam, skaidra un precīza 3 

14.2. Tāme atbilstoša projekta mērogam, bet ir neprecizitātes 2 

14.3. Tāme ir atbilstoša, bet nepieciešami papildus skaidrojumi 1 

14.4. 
Tāme nav atbilstoši noformēta, nepieciešami papildus skaidrojumi, 
precizējumi 0 

15 Pasākuma ietekme uz vidi un vides ilgtspējības nodrošināšana max 4 punkti 

15.1. Pasākumā plānotas aktivitātes, lai samazinātu radīto atkritumu daudzumu 0.5 

15.2. 
Pasākums paredz videi draudzīgu iepakojumu izmantošanu, otrreizēju 
pārstrādi/izmantošanu, piemēram trauku depozīta sistēma 0.5 

15.3. Pasākums paredz atkritumu šķirošanu 0.5 

15.4. Pasākums paredz elektroenerģijas izmantošanas efektivitāti 0.5 

15.5. Pasākums paredz transporta ietekmes mazināšanu  0.5 

15.6. Pasākums paredz brīvprātīgo resursu izmantošanu 0.5 

15.7. Citas aktivitātes ___________________________________  0.5 

15.8. Citas aktivitātes ___________________________________  0.5 

15.9. Nav plānotas šādas aktivitātes 0 

16 Pasākuma organizatora pieredze un atpazīstamība max 3 punkti 

16.1. 
Pasākuma organizatoriem ir vismaz 4–5 gadu pozitīva pieredze līdzvērtīgu 
pasākumu organizēšanā 3 

16.2. 
Pasākuma organizatoriem ir vismaz 2–3 gadu pozitīva pieredze līdzvērtīgu 
pasākumu organizēšanā 2 

16.3. 
Pasākuma organizatoriem ir vismaz 1 gada pozitīva pieredze līdzvērtīgu 
pasākumu organizēšanā 1 

16.4. 
Pasākuma organizatoriem nav pozitīvas pieredzes līdzvērtīgu pasākumu 
organizēšanā 0 

Kopā punkti   

 

3. VĒRTĒŠANAS KĀRTA – PROJEKTA PREZENTĀCIJA 

1 
Projekta prezentācijas vērtējums saskaņā ar projekta pieteikumu, 
komisijas jautājumi max 10 punkti 

Iepriekšējā projekta izvērtējums (ja ir bijis) 

Kopā punkti   

 

SAŅEMTAIS PUNKTU SKAITS UN PIEŠĶIRAMAIS LĪDZFINANSĒJUMS 

Kategorija Pasākuma novērtēšanā 
iegūto punktu skaits 

Iespējamais 
līdzfinansējums līdz EUR 

Vajadzīgo atzīmēt un norādīt 
summu 

A No 45 līdz 55 līdz 15000   

B No 35 līdz 44 līdz 10000   

C No 25 līdz 34 līdz 5000    

D No 15 līdz 24 līdz 3000    
 



 

 

Pielikums Nr.4 

CĒSU NOVADA FESTIVĀLU UN SABIEDRISKI NOZĪMĪGU KULTŪRAS PASĀKUMU  

PROJEKTU KONKURSA  

ATSKAITE 

 

Finansēšanas līguma Nr. 

un datums 
Nr. ______________       Datums _____________ 

Projekta nosaukums  

Projekta īstenošanas laiks no ___________________ līdz ________________ 

Projekta īstenotājs  

Piešķirtais finansējums _________ EUR 

 

1. Projektam piešķirtie finanšu līdzekļi ir izlietoti sekojoši:  

Nr.

p.k. 

Tāmes pozīcijas 

nosaukums 

Pozīcijas 

summa 

tāmē 

(EUR) 

Izmaksu apliecinošo 

dokumentu* nosaukums, 

numurs, datums  

 un izmaksas saņēmējs 

Izmaksas 

datums 

Izmaksas 

summa 

(EUR) 

      

      

 

*noformēti atbilstoši Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumiem Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un 

organizāciju” 

Dokumentu kopijas atbilstoši atskaites numerācijai lūdzu pievienot pielikumā! 

 

Pavisam kopā: ___________ EUR (       ) 

       (summa vārdiem) 

 

2. Projekta saturiskā atskaite – informācija par projektā paveikto, sasniegtajiem rezultātiem, pasākumu 

apmeklētāju skaitu, publicitāti u.c. 

(aprakstā nepieciešamo rindiņu skaits var tikt papildināts pēc nepieciešamības) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Lūdzu pievienot projekta laikā tapušos drukas darbus, CD un DVD ierakstus, fotogrāfijas, publikācijas u.c. materiālus! 

 

Atskaite sastādīta 2 eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Finansējuma saņēmēja, bet otrs Cēsu 

Kultūras un Tūrisma centrā. 

Projekta vadītājs            

(paraksts)     (paraksta atšifrējums) 

 

Apstiprinu, ka pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” kultūras projektu konkursa piešķirtie līdzekļi 

izlietoti tikai līgumā paredzētiem mērķiem, atbilstoši līgumam pievienotajai tāmei un šai atskaitei. 

 

             

(organizācijas vadītāja paraksts)     (paraksta atšifrējums) 

____.____.________  ________________________ 

(datums)    (vieta) 

  

Pieņēma CĒSU KULTŪRAS UN TŪRISMA CENTRA speciālists: 

             

(paraksts)       (paraksta atšifrējums) 

____.____.________          

   (datums) 

 
 

 



 

 

9. 
Par atbalstu  Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātajam projektam “Zaļais dārzs” 
(pieteikuma Nr. 2020-3-LV02-ESC31-003562) 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ir izskatījusi 2020. gada 30. septembrī 
tiešsaistes sistēmā E+Link saņemto Cēsu Bērzaines pamatskolas - attīstības centra (OID kods 
E10023978) elektronisko pieteikumu Nr. 2020-3-LV02-ESC31-003562 par dotācijas piešķiršanu 
projekta “Zaļais dārzs” īstenošanai un lēmusi apstiprināt  Cēsu Bērzaines pamatskolas – attīstības 
centra projekta “Zaļais dārzs” pieteikumu Nr. 2020-3-LV02-ESC31-003562 un piešķirt dotāciju 3 
888,00 euro (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 00 centu) apmērā, nosakot 
priekšfinansējuma maksājumu 80% apmērā no piešķirtās dotācijas summas.  
 Ņemot vērā Cēsu novada Izglītības stratēģijā 2015. – 2020. gadam definēto uzdevumu – 
paaugstināt pedagogu un akadēmiskā personāla profesionālo kompetenci, pamatojoties uz 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pieņemto lēmumu par mērķdotācijas piešķiršanu 3 
888,00 euro (trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit astoņi euro, 00 centu) apmērā, nosakot 
priekšfinansējuma maksājumu 80% apmērā no piešķirtās dotācijas summas. Projekta īstenošanas 
termiņš no 01.04.2021. – 30.09.2021.  

Pamatojoties uz Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.12.2020. 
atzinumu (prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu  komitejas 23.12.2020. atzinumu (prot.Nr.17), 
Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, 
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, 
M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

1. Atbalstīt Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra dalību projektā ”Zaļais dārzs” 
kopējām projekta izmaksām nepārsniedzot  3 888,00 euro (trīs tūkstoši astoņi simti 
astoņdesmit astoņi euro, 00 centu). 

2. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas-attīstības centra direktoram parakstīt projekta 
īstenošanas  līgumu un veikt nepieciešamās darbības, kas saistītas ar projekta īstenošanu. 

3. Projekta īstenošanas laikā atļaut Cēsu Bērzaines pamatskolai – attīstības centram no 
pamatbudžeta segt  projekta “Zaļais dārzs”, priekšfinansējuma daļu, ne vairāk kā 777.60 EUR 
(septiņi simti septiņdesmit septiņi euro, 60 centu). 

4. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolai-attīstības centram finansējumu atmaksāt iestādes 
uzturēšanas izdevumos 5 (piecu) darba dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas. 

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 
 

10. 
Par mērķdotāciju  piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 9.pielikumu „Mērķdotācijas 
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, ievērojot Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. (prot.Nr.17)  atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13 
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 



 

 

M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 

 
 1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām   256 344.00 EUR (divi simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti četrdesmit četri euro 00 
centi) sadalīt: 

 

Nr.p
.k. 

Izglītības iestāde Mērķdotācija 
I-VIII 
EUR 

1.1. Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestāde 21 080,00 

1.2. Cēsu pilsētas 3. pirmskolas izglītības iestāde 59 944,00 

1.3. Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestāde 42 160,00 

1.4. Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestāde 66 528,00 

1.5. Cēsu 2. pamatskola 29 640,00 

1.6. Līvu pirmsskolas izglītības iestāde 17 728,00 

1.7. Rāmuļu pamatskola 8 064,00 

1.8. Cēsu Pilsētas vidusskola 11 200,00 

 PAVISAM 256 344,00 

 
2. Lēmums ir spēkā līdz 2021.gada 31. augustam. 
3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja M.Virskule), Cēsu pilsētas 3. 
pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Cekula), Cēsu pilsētas 4. pirmskolas izglītības iestādei 
(vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmskolas izglītības iestādei (vadītāja L.Kazaka), Cēsu 2. 
pamatskolai (direktore I.Brammane), Līvu pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Gabranova), 
Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. I.Andersone), Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore A. Sīmane) 
nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām  izlietojumu atbilstoši mērķim. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes pašvaldības Izglītības pārvaldei (vadītāja 
L. Kokina). 
 

11. 
Par mērķdotāciju  interešu izglītības programmām 

Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz  likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam” 7.pielikumu „Mērķdotācijas 
pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada domes Interešu  izglītības programmu 
izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 27.08.2020. (prot.Nr.1) lēmumu, ievērojot Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. (prot.Nr.17)  atzinumu,  Cēsu novada dome, ar 13 
balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 

 
1. Mērķdotāciju pašvaldībām- interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 149 141.00 EUR 



 

 

(viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši viens simts četrdesmit viens euro ) sadalīt 
sekojoši: 

 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija  EUR 
 

1.1. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs 134 224.00 

       1.2.pie vispārizglītojošām skolām interešu izglītības programmu realizācijai tarificēt 14 917.00 

EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro) 

Nr.p.k. Izglītības iestāde Mērķdotācija EUR 
 

1.2.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu 
Valsts ģimnāzija 

1 183.00 

1.2.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 2 199.00 

1.2.3. Cēsu Pilsētas vidusskola 3 887.00 

1.2.4. Cēsu 1. pamatskola 2 304.00 

1.2.5. Cēsu 2. pamatskola 2 360.00 

1.2.6. Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskola 

1 728.00 

1.2.7. Rāmuļu pamatskola 328.00 

1.2.8. Cēsu Bērzaines pamatskola-
attīstības centrs 

928.00 

 PAVISAM 14 917.00 

 

2. Lēmums ir spēkā līdz 2021.gada 31.augustam. 
 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada  pašvaldības Izglītības pārvaldei (vadītāja L. 
Kokina). 
 

12. 
Par mērķdotāciju   speciālajām izglītības iestādēm 

        Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam”8. pielikumu  „Mērķdotācijas 
pašvaldībām- pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina 
internāta pakalpojumus”” un Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 „Speciālās 
izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)  
finansēšanas kārtība” ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. (prot.Nr.17)  
atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, 
A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, 
L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Mērķdotāciju speciālajai izglītības iestādei 787 104,00 EUR  (septiņi simti astoņdesmit 

septiņi tūkstoši viens simts četri euro) sadalīt: 
 

  Pedagogu d/a 
un VSAOI 

Uzturēšanas 
izdevumi 

KOPĀ 
EUR 



 

 

1.1. Cēsu Bērzaines 
pamatskola-attīstības 
centrs 

 
615 658,00 

 
171 446,00 

 
787 104,00 

            
2. Noteikt, ka minētais lēmums ir spēkā līdz 2021. gada 31.augustam. 
3. Uzdot Cēsu Bērzaines pamatskolas- attīstības centram (direktors Z.Ozols) nodrošināt 
mērķdotācijas pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības grupu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, speciālajām izglītības iestādēm, 
kas nodrošina internāta pakalpojumus izlietojumu atbilstoši mērķim. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada  pašvaldības Izglītības pārvaldei (vadītāja L. 
Kokina). 
 

13. 
                   Par mērķdotāciju pamata un vispārējai  vidējai  izglītībai 

        Ziņo: L.Kokina, Izglītības pārvaldes vadītāja 
 

Pamatojoties uz  likuma “Par valsts budžetu 2021.gadam”, 6.pielikumu „Mērķdotācijas 
pašvaldībām- pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās 
izglītības iestāžu un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, Cēsu novada pašvaldības 02.09.2016. lēmumu 
Nr.232 „ Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai” ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. 
(prot.Nr.17) atzinumu, Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, 
D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-
Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
 
 1. Mērķdotāciju pašvaldībām - pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  2 490 256.00 
EUR,  (divi miljoni  četri simti deviņdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit seši  euro 00 centi) sadalīt: 

Nr.p.k
. 

Izglītības iestāde Mērķdotācija  
I-VIII 
EUR 

1.1. Draudzīgā Aicinājuma  Cēsu Valsts 
ģimnāzija 

250 792,00 

1.2. Cēsu Valsts ģimnāzija 482 032,00 

1.3. Cēsu Pilsētas vidusskola 604 496,00 

1.4. Cēsu 1. pamatskola 459 552,00 

1.5. Cēsu 2. pamatskola 383 672,00 

1.6. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 246 096,00 

1.7. Rāmuļu pamatskola 63 616,00 

 PAVISAM 2 490 256,00 

 
2. Lēmums ir spēkā līdz 2021.gada 31.augustam. 
3.Uzdot DACVģimnāzijai (direktors O.Kaulēns), Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktore G. Bērziņa), Cēsu 
Pilsētas vidusskola (direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai (direktore A.Avena), Cēsu 2. 
pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolai (direktore R.Blaževica),  
Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. i.Andersone), nodrošināt mērķdotācijas pašvaldībām - 
pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, 



 

 

pašvaldību profesionālo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām izlietojumu atbilstoši mērķim. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (vadītāja L. 
Kokina). 
 

14. 
Par dalību Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas grantu projektu konkursā 

 

Ziņo: I.Jermolājeva, Cēsu bērnu un jauniešu centra  jaunatnes lietu speciāliste 
 

Saskaņā ar Cēsu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2030 attīstības redzējumu, kas 
nosaka, ka novads ir vieta, kur katram iedzīvotājam ir pieejamas nodarbinātības un socializēšanās 
iespējas, kvalitatīva veselības aprūpe, sociālā drošība un izglītības iespējas mūža garumā, 
izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem – “Augsta iedzīvotāju dzīves kvalitāte” un “Spēcīga un 
konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide”, definētām ilgtermiņa prioritātēm – “Konkurētspējīga 
izglītība, kas veicina cilvēku intelektuālā potenciāla pilnveidi” un “Augstas pievienotās vērtības 
ekonomika, balstīta uz vietējo dabas resursu un intelektuālā potenciāla izmantošanu”, kā arī saskaņā 
ar Cēsu novada integrētās attīstības programmas 2013.-2021. gadam Rīcības plāna un investīciju 
plāna uzdevumiem: 

1) U 2.1.4. Skolēnu prasmju attīstīšana un karjeras plānošana vispārizglītojošās skolās, 
uzlabojot jauniešu nodarbinātības iespējas nākotnē; 

2) U 2.1.5. Atbalstīt jauniešu aktivitātes; 
3) U 2.1.6. Attīstīt interešu izglītību un profesionālās ievirzes izglītību dažāda vecuma 

grupām; 
4) U 5.2.4. Veicināt uzņēmēju un jauniešu izglītošanu par uzņēmējdarbības jautājumiem; 
5) U 5.3.2. Sekmēt vietējam darba tirgus pieprasījumam atbilstoša, konkurētspējīga 

darbaspēka sagatavošanu; 
un saskaņā ar Cēsu novada Jaunatnes politikas stratēģija 2019. – 2023.gadam izvirzīto mērķi 

– attīstīt izglītojošu piedāvājumu jauniešiem, kas veicinātu jaunu prasmju veidošanos un pilnveidotu 
jau esošās prasmes, Cēsu novada pašvaldībai ir jārūpējas par bezdarba samazināšanu, jāveicina 
uzņēmējdarbības un inovāciju attīstība. 

 
Pamatojoties uz EEZ un Norvēģijas grantu, kur finansiālu atbalstu sniedz 

Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), projektu konkursa uzsaukumu jauniešu 
nodarbinātībai un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļās 4. un 10.punktu, 
kā arī Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komisijas 17.12.2020. atzinumu 
(protokols Nr.14), Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu (protokols  
Nr.17), Cēsu novada dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, 
T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, 
M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Sagatavot un iesniegt projekta “Youth Employment: Level Up” („Jauniešu nodarbinātība: 

Solis augšup”) pieteikumu, ar kopējām projekta izmaksām   1 000 000 EUR (viens miljons 
eiro) apmērā, pašvaldības līdzfinansējums ne vairāk kā 15% apmērā jeb 150 000 EUR, 
(viens simts piecdesmit tūkstoši eiro), ERAF līdzfinansējums 85% apmērā jeb 850 000 
EUR, (astoņi simi piecdesmit tūkstoši eiro). 

2. Projekta pieteikumu iesniegt kopā ar sadarbības parneriem: Rakvere City Government 
(Igaunija), Out of the Box Europe (Portugal), Solidarity School Foundation (Spain); un 
ekspertu - Munipality of Janakkala, Youth services (Somija). 



 

 

3. Cēsu bērnu un jauniešu centram sadarbībā ar Attīstības un būvniecības pārvaldi 
sagatavot un iesniegt projekta pieteikumu līdz 2021.gada 5.janvārim. 

4. Cēsu bērnu un jauniešu centram sadarbībā ar Attīstības un būvniecības pārvaldi 
sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas izdevumu tāmi. 

5. Cēsu novada pašvaldībai projekta īstenošanas laikā no 2021.-2024. gadam nodrošināt 
projekta priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, saskaņā ar projekta  naudas plūsmu. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Administrācijas vadītājam. 
 

15. 
Par Cēsu novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.32 

„Grozījumi Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „ Par Cēsu 
novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, ievērojot 
likumu „Par pašvaldību budžetiem” un likumu „Par budžetu un finanšu vadību” un atbilstoši Cēsu 
novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumam (protokols Nr.17), Cēsu novada dome, ar 
13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, M.Sestulis, J.Žagars), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 

 
Apstiprināt Cēsu novada domes 2020.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.32 „ Grozījumi 

Cēsu novada domes 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 “Par Cēsu novada 
pašvaldības 2020.gada budžetu””  saskaņā ar pielikumu. 

 
pielikumi 

 
Pielikums 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs, Cēsu novadā  

 
 
2020.gada 30.decembrī        Nr.32 
 
 

Grozījumi Cēsu novada 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.5 „ Par Cēsu novada 
pašvaldības 2020.gada budžetu” 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem  
un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “ 

 
 
Izdarīt Cēsu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par Cēsu novada pašvaldības  2020.gada 
budžetu” šādus grozījumus: 
 Izteikt 2.,3. un 4.punktu šādā redakcijā: 

 
„2.  Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības: 
2.1. pamatbudžetu 2020.gadam šādā apmērā (pielikums Nr.1): 

https://www.cesis.lv/images/userfiles/files/lemumu_pielikumi/2020/30.12.2020/budzets-2020-pielikumi.pdf


 

 

2.1.1. kārtējā gada ieņēmumi – 28 405 282 euro, 
2.1.2. kārtējā gada izdevumi – 32 811 638 euro, 
2.1.3. atlikums uz gada sākumu – 7 232 001 euro. 

2.2. saņemtos ziedojumus un dāvinājumus saskaņā ar pielikumu Nr.2.” 
 
3.    Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, galvojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar pielikumu 
Nr.3. 
 
4.    Apstiprināt paskaidrojuma rakstu par Cēsu novada pašvaldības 2020.gada budžeta 
grozījumiem.” 

 
16. 

Par budžeta izdevumu veikšanu līdz stājas spēkā saistošie noteikumi 
„Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” 

_____________________________________________________________________ 
Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 

 
Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 19.pantā noteikts: ja līdz saimnieciskā gada sākumam 

pašvaldības budžets nav apstiprināts, pašvaldības izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt divpadsmito 
daļu no iepriekšējā gada izdevumiem ar noteikumu, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pašvaldībai 
nesamazinās izpildāmo funkciju apjoms.  

Lai nodrošinātu pašvaldības budžeta stabilitāti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, 46.panta pirmo daļu, 80.pantu, likuma „Par pašvaldību 
budžetiem” 7.pantu, 19.pantu, 30.pantu, likuma “Par budžetu un finanšu vadību” 6.panta pirmo 
daļu, 41.panta pirmo daļu, ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu 
(protokols Nr.17), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, 
A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, 
L.Krastiņa, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Pašvaldības iestādes (pasākuma) tāmes izdevumi līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai 

2021.gadā nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no 2021.gada budžeta plānošanai iesniegtā 
kontrolskaitļa, ja:  

1.1. salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iestādei (pasākumam) nesamazinās izpildāmo funkciju 
apjoms; 

1.2. tiek turpināta iepriekšējā saimnieciskajā gadā uzsākto pasākumu finansēšana; 
1.3. tiek nodrošināts finansējums Eiropas Savienības, pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu un Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu 
īstenošanai.  

2. Pašvaldības iestādes tāmes izdevumi atalgojumam mēnesī līdz pašvaldības budžeta 
apstiprināšanai 2021.gadā nedrīkst pārsniegt divpadsmito daļu no pašvaldības iestādes darba 
samaksas fonda, kas aprēķināts atbilstoši apstiprinātajām štata vienībām līdz 2020.gada 
31.decembrim. 

3. Pašvaldības iestādes tāmes izdevumi apkurei, ēdināšanai (pirmsskolas izglītības iestādēs) 
un līdz 2020.gada 31.decembrim noslēgtajiem līgumiem tiek apmaksāti atbilstoši piestādītajiem 
rēķiniem. Pašvaldības budžeta dotācijas biedrībām un nodibinājumiem 2021.gadā netiek izmaksātas 
līdz pašvaldības budžeta apstiprināšanai. 

4. Administrācijas vadītājam ir tiesības dot rīkojumu Cēsu novada pašvaldības Finanšu 
pārvaldei par pašvaldības budžeta asignējumu aizkavēšanu vai samazināšanu, ja līdzekļu atlikums 
pašvaldības norēķinu kontos sasniedzis apjomu, kas nepieciešams obligāti veicamo maksājumu 



 

 

(algu izmaksai, nodokļu samaksai, līgumos paredzēto maksājumu) veikšanai vai ir izveidojies 
finansiālais deficīts. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un darbojas līdz stājas spēkā saistošie 
noteikumi „Par Cēsu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam”. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam.  

 
 

17. 
Par aizņēmumu LAT RUS projekta “Ilgtspējīgas zaļās infrastruktūras un atraktīvās atpūtas 

zonas attīstība dabā” īstenošanai 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Cēsu novada dome 2017.gada 14.septembra lēma par LAT RUS projekta pieteikuma “Ilgtspējīgas 
infrastruktūras attīstība un atraktīvas rekreācijas zonas dabā“ (Development of sustainable 
infrastructure and attractive recreation zones in the nature- Green Towers) iesniegšanu   (prot. Nr. 
22, 22.punkts, lēmums Nr.237) un 2019.gada 15.oktobrī noslēdza Granta līgumu par Projekta 
ieviešanu starp Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014- 2020 administratīvo 
iestādi un Rūjienas pašvaldību kā Projekta vadošo partneri par projekta ieviešanu, kur projekta 
aktivitātes “Infrastruktūras izbūves un aprīkojuma izmaksas” kopējās izmaksas ir 254704.96 EUR un 
finansējuma avanss 39300,32 EUR.  

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 1.punktu, ievērojot 
Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Finanšu komitejas 23.12.2020.atzinumu (protokols Nr.17) Cēsu 
novada dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, 
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, J.Žagars), pret – nav, 
atturas – nav, nolemj: 

 
1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 220 000 EUR  ar Valsts kases noteikto gada 

procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada LAT RUS projekta “Ilgtspējīgas zaļās 
infrastruktūras un atraktīvās atpūtas zonas attīstība dabā” īstenošanai (līdzfinansējuma un 
priekšfinansējuma nodrošināšanai). 

2. Aizņēmumu izsniegt 2021. gadā. 
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 16 (sešpadsmit) gadus.  
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2023.gada martā. 
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. 
Par aizņēmumu EKII projekta “Enerģētiski pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs, 

nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām” realizācijai 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Cēsu novada dome 27.09.2018.  pieņēma lēmumu Nr.307 ”Par projekta pieteikuma „Enerģētiski 
pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs, nākotnes tehnoloģiju izziņas centra vajadzībām’’ iesniegšanu  
(prot. Nr. 14,2.punkts). Projekta plānotās kopējās izmaksas 9023475 EUR, t.sk.EKII atbalsta summa 
5000000 EUR. 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas 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 un Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu  (prot. Nr. 17), Cēsu 
novada dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, 
I.Laiviņš, M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, J.Žagars), 
pret – nav, atturas – nav,  nolemj: 

 
1. Ņemt Valsts kasē ilgtermiņa aizņēmumu līdz 6 650 000 EUR  ar Valsts kases noteikto gada 

procentu likmes fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada EKII projekta “Enerģētiski 
pašpietiekamas ēkas būvniecība Cēsīs nākotnes tehnoloģiju zinātnes centra vajadzībām" 
īstenošanai (līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai). 

2. Aizņēmumu izsniegt 2021. un 2022. gadā. 
3. Kredīta atmaksas periodu noteikt 27 (divdesmit septiņi) gadus.  
4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2023.gada martā. 
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
 
 

19. 
Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta„ Cēsu klīnikas diagnostikas  korpusa energoefektivitātes 

uzlabošana” līdzfinansējumam 
_______________________________________________________________________________ 

Ziņo: A.Zerne, Finanšu pārvaldes vadītāja 
 

Saskaņā ar SIA „CĒSU KLĪNIKA”, vienotās reģistrācijas numurs 44103057729, juridiskā adrese 
Slimnīcas iela 9, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, 29.12.2020.iesniegumu Nr.2-9/12 (reģistrēts Cēsu 
novada   pašvaldībā   29.12.2020.   Nr.6-2-6/1/6347),   ar   kuru   lūgts   nodrošināt   Cēsu   novada   
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 300 000.00 apmērā ERAF projektam „ Cēsu klīnikas diagnostikas  
korpusa energoefektivitātes uzlabošana”, pamatojoties uz   LR   likuma   „Par   pašvaldībām”   
15.panta   pirmās   daļas   6.punktu,   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,    Ministru   kabineta 10.12.2019. 
noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību  aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, 
ņemot vērā Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada 
dome, ar 13 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, J.Žagars), pret – nav, 
atturas – nav nolemj: 



 

 

 
1. Cēsu   novada   pašvaldībai   piedalīties   ar  EUR   300000.00   līdzfinansējumu   SIA   „CĒSU KLĪNIKA” 
ERAF projekta „ Cēsu klīnikas diagnostikas  korpusa energoefektivitātes uzlabošana” realizācijā. 
2. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē EUR 300 000.00 ar Valsts kases noteikto gada procentu likmes 
fiksēšanas periodu ik pēc 1 gada,  ar mērķi palielināt SIA„CĒSU   KLĪNIKA”   pamatkapitālu,   lai   
nodrošinātu ERAF projekta „ Cēsu klīnikas diagnostikas  korpusa energoefektivitātes uzlabošana” 
īstenošanu. 
3. Aizņēmumu izsniegt 2021. gadā. 
4. Kredīta atmaksas periodu noteikt 12 gadus.  
5. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2023.gada martā. 
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 

 
20. 

Par optiskā kabeļa kanalizācijas pirkšanu 

Ziņo: administrācijas vadītājs A.Egliņš-Eglītis 
 

Cēsu novada pašvaldība, lai nodrošinātu Cīrulīšu ielas, Cēsīs, apkaimes video novērošanu 
(Cēsu novada integrētās attīstības programmas uzdevums U 3.2.2 “Nodrošināt sabiedrisko kārtību 
un drošību  visiem novada iedzīvotājiem un tūristiem, attīstot pilsētas infrastruktūru” un, lai 
nodrošinātu plānoto Cēsu Kosmosa izziņas centra jaunbūvi Cīrulīšu ielā 63, Cēsīs ar kvalitatīvu datu 
pieslēgumu, 2018. gadā ir atjaunota un veikta kabeļu kanalizācijas izbūve Cīrulīšu ielas posmā, Cēsīs 
(posmā no Pētera ielas līdz Kovārņu ielai). Lai nodrošinātu ilgtspējīgu Cēsu novada pašvaldības 
informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstību, informācijas tehnoloģiju tīklu attīstību, ir 
nepieciešams iegādāties SIA “Telia Latvija” (reģ. Nr. 40003057571) piederošos optiskā kabeļu 
kanalizācijas tīklus šādos ielu posmos: 

1. Vājstrāvu tīkla kanalizāciju Cēsīs posmā no Gaujas ielas 6 (ievads ēkā) līdz Gaujas ielai 8 
(ievads ēkā); trases garums 67 m, kanalizācijas caurules – d100mm, 1 gb.; 

2. Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas trase Cēsīs, Gaujas ielā; trases garums 1048 m; 
kanalizācijas caurules – d50, 1 gb.; 

3. Optisko šķiedru kabeļu kanalizācija Cēsīs no Gaujas ielas 45 līdz Gaujas/Cīrulīšu pie Gaujas 
48; trases garums 557 m, kanalizācijas caurules – d50, 1gb.; 

4. Optika Cēsīs, Gaujas un Cīrulīšu ielas krustojums - trases garums 351 m kanalizācijas caurules 
d40, 1 gb.; posmā no Gaujas un Cīrulīšu ielas krustojuma līdz akai KA-5 PEH-800 (trases 
garums 726m, d100, 1 gb.); posmā no KA-5 PEH-800 līdz KA-11 PEH Cīrulīšu/Atpūtas ielas 
krustojumam. 

Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3. panta prasībām, 
Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi SIA „Grant Thortnon Baltic”, reģ. Nr. 50003619401, 30.11.2020. 
vērtējumu, saskaņā ar kuru visu vērtējamo pamatlīdzekļu aizvietošanas vērtība 2020.gada 10. 
novembrī ir EUR 106 000,00  (simtu seši tūkstoši euro un 00 centi). Savukārt Cēsu novada pašvaldībai 
nepieciešamo optiskā kabeļu kanalizācijas tīklu daļa kopsummā ir 99 757,00  EUR (deviņdesmit 
deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit septiņi euro un 00 centi) (skat. lēmuma 1. tabulu). 

1.tabula 

Posms Garums (m) 
Gofras D 
(mm) 

EUR/
m EUR kopā 

Gaujas 6 - Gaujas 8 67 100 37  € 2 479,00  

Gaujas iela 1048 50 36  € 37 728,00  

Gaujas 45 - Gaujas 48 557 50 36  € 20 052,00  



 

 

No Gaujas/Cīrulīšu ielas 
krustojumam 351 40 36  € 12 636,00  

Posms no Gaujas/Cīrulīšu 
ielas krustojuma līdz akai KA5 
PEH-800) Atpūtas iela 726 100 37  € 26 862,00  

KOPĀ     € 99 757,00  

 
       Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu un 10.punktu 
un 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 3.punktu, ņemot vērā Cēsu novada domes 
Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada dome , ar 13 balsīm – par 
(E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, M.Malcenieks, 
A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, I.Suija-Markova, L.Krastiņa, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav 
nolemj: 
 

1. Pirkt no SIA “Telia Latvija”, reģistrācijas Nr. 40003057571, adrese: Lielvārdes iela 8a, Rīga, LV-
1006, piederošos optiskā kabeļu kanalizācijas tīklus šādos ielu posmos: 

1.1. Vājstrāvu tīkla kanalizāciju Cēsīs posmā no Gaujas ielas 6 (ievads ēkā) līdz 
Gaujas ielai 8 (ievads ēkā); trases garums 67 m, kanalizācijas caurules – d100mm, 1 
gb.; 

1.2. Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas trasi Cēsīs, Gaujas ielā; trases garums 
1048 m; kanalizācijas caurules – d50, 1 gb.; 

1.3. Optisko šķiedru kabeļu kanalizāciju Cēsīs no Gaujas ielas 45 līdz 
Gaujas/Cīrulīšu pie Gaujas 48; trases garums 557 m, kanalizācijas caurules – d50, 
1gb.; 

1.4. Optiku Cēsīs, Gaujas un Cīrulīšu ielas krustojums - trases garums 351 m 
kanalizācijas caurules d40, 1 gb.; posmā no Gaujas un Cīrulīšu ielas krustojuma līdz 
akai KA-5 PEH-800 (trases garums 726m, d100, 1 gb.); posmā no KA-5 PEH-800 līdz 
KA-11 PEH Cīrulīšu/Atpūtas ielas krustojumam par kopējo summu EUR 70 000 
(septiņdesmit tūkstoši euro un 00 centu) t.sk. PVN; 

2. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas birojam sagatavot atbilstošu īpašuma pirkuma 
līgumu, paredzot veikt divus maksājumus. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības administrācijas vadītājam. 
 

 
21. 

Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA „Cēsu Olimpiskais centrs" 

Ziņo: I.Krūmiņa, Administrācijas biroja sporta koordinatore 
 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt veselīgu dzīves veidu un sportu. Sporta likuma 7. panta 
pirmās daļas 2., 5. un 6. punktu pašvaldības kompetence sporta jomā ir būvēt un uzturēt sporta bāzes un 
nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu, finansēt sporta sacensības, finansēt licencētas sporta izglītības 
programmas un sporta pasākumus, ko īsteno to administratīvajā teritorijā esošie sporta klubi. Savukārt 
saskaņā ar Sporta likuma 7. panta otro daļu pašvaldības finansē licencētas sporta izglītības programmas to 
padotībā esošajās akreditētajās sporta izglītības iestādēs. Atbilstoši Sporta likuma 12. panta pirmajai daļai, 
sporta bāzes tiek veidotas un uzturētas, lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar sportu. Valsts 
vai pašvaldību īpašumā esošās sporta bāzes izmantojamas iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu 
sniegšanai sportā, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu un sportu, nodrošinātu efektīvu sporta bāzu un to 
aprīkojuma pieejamību iedzīvotājiem, kā arī, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības un treniņu procesu sportā, 
sacensību, sporta un aktīva dzīvesveida veicinošu pasākumu norisi Cēsu novadā. 



 

 

Savukārt Cēsu novada Attīstības programma 2013.-2021. gadam nosaka RV 1.4. “Sekmēt sporta un 
veselīga dzīvesveida attīstību”, paredzot uzdevumu “Uzlabot, attīstīt un paplašināt sporta infrastruktūru, 
aprīkojumu un veikt mērķtiecīgu sporta attīstību”.  Lai nodrošinātu šī uzdevuma izpildi, Cēsu novada 
pašvaldība jau 2018. un 2019. gadā ir deleģējusi pārvaldes uzdevumus SIA “Cēsu Olimpiskais centrs”, kas izriet 
no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām 
funkcijām. Šāda pārvaldes uzdevumu deleģējuma stratēģija izvēlēta, jo kopš 2018. gada saskaņā ar 2018. 
gada 4. oktobra Domes lēmumu Nr. 336 Cēsu novada pašvaldībai ir izšķirošā ietekme kapitālsabiedrībā, kas 
tika iegūta, lai nodrošinātu Cēsu novada pašvaldības sporta bāzu optimālu noslodzi un pieejamību gan 
iekšējiem, gan ārējiem klientiem, lai nodrošinātu jaunu ar sportu un veselības veicināšanu saistītu 
pakalpojumu attīstību un sniegšanu iedzīvotājiem. Līdz šim deleģētie uzdevumi ir veikti pilnā mērā, ievērojot 
valstī noteiktos ierobežojumus.  

Saskaņā ar SIA “Cēsu Olimpiskais centrs” stratēģiju 2020.-2024. gadam, kapitālsabiedrības misija ir 
efektīvi apsaimniekot un attīstīt Cēsu novada sporta infrastruktūru, nodrošinot mūsdienīgu un kvalitatīvu vidi 
aktīva un veselīga dzīvesveida praktizēšanai novada iedzīvotājiem, radīt augstvērtīgus treniņu apstākļus 
topošajiem atlētiem un augsta līmeņa sportistiem, kā arī veicināt dažāda ranga sporta pasākumu 
organizēšanu. Lai šādu misiju īstenotu, kapitālsabiedrība ir izveidojusi sporta bāzu pārvaldības modeli, 
nodrošinot bāzu efektīvāku noslodzi un pieejamību. Kapitālsabiedrībai ir izveidota sadarbība ar dažādu sporta 
veidu federācijām, izglītības iestādēm, sporta biedrībām un citām organizācijām, veicinot veselīga un aktīva 
dzīvesveida attīstību Cēsu novadā. Attīstības stratēģijā, lai līdzsvarotu sporta dzīves attīstību, 
kapitālsabiedrība klientu grupas segmentē trīs grupās: skolu un jaunatnes sports; tautas sports un veselīgs 
dzīvesveids; augstu sasnieguma sports. Tas arī saskan ar deleģējamo pārvaldes uzdevumu ietvaru, veicinot 
veselīga dzīves veida un sporta attīstību novadā. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 43. 
pantu, 43.1 panta pirmo daļu,45. un 46. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 7.panta otro daļu, 15.panta pirmās 
daļas 4. un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Sporta likuma 7.panta pirmās daļas 2., 5. un 6.punktu, 
7. panta otro daļu, 

Kā arī, lai īstenotu Cēsu novada Sporta attīstības stratēģijā noteikto Sporta attīstības redzējumu Cēsu 
novadā, un pamatojoties uz 2015. gada 30. decembra Cēsu novada domes lēmumu Nr. 314 (protokols Nr.19, 
10.p.) ”Par Cēsu novada pašvaldības tiešo līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais 
centrs”, ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.12.2020. atzinumu 
(prot.Nr.14) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 23.12.2020. atzinumu (prot.Nr.17), Cēsu novada 
dome, ar 12 balsīm – par (E.Geruļskis, G.Grosbergs, D.Trapenciere, A.Sīmane, T.Jaunzemis, I.Laiviņš, 
M.Malcenieks, A.Malkavs, A.Melbārdis, M.Sestulis, L.Krastiņa, J.Žagars), pret – nav, atturas – nav,  (I.Suija-
Markova nepiedalās lēmuma pieņemšanā),  nolemj : 

 

1. Noslēgt Deleģēšanas līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Cēsu Olimpiskais centrs” (reģistrācijas 
Nr.44103026682) par pārvaldes uzdevumu, kas izriet no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4. un 6.punktā noteiktajām pašvaldības autonomajām funkcijām, izpildi. 

2. Veikt Deleģēšanas līguma lietderības un efektivitātes izvērtēšanu līdz 2021.gada 1.martam.  
3. Lēmums stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Administrācijas vadītājam. 
 

 


