
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
11.11.2021.          Nr.367 
Par aizņēmumu investīciju projektam “Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par sociālās aprūpes centru, 

Jaunpiebalgas pagasts, Cēsu novads” 
 

Ziņo: D.Bišere-Valdemiere, Cēsu novada Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. 
 

Ņemot vērā, ka Jaunpiebalgas novada pašvaldības iesniegtais investīciju projekts ir izvērtēts Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un saskaņā ar MK noteikumos noteikto kārtību un kritērijiem 
tiek atbalstīts un ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2021. gada 27.oktobra rīkojumu Nr. 777 “Par 
atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku 
mazināšanai un novēršanai” un pamatojoties uz Jaunpiebalgas novada Attīstības programmu 2014.-
2021.gadam un uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 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, ievērojot 10.12.2019. noteikumu 
Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Cēsu novada dome ar 
17 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna 
Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, 
Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas 
nav, nolemj: 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta “Piebalgas pamatskolas ēkas pārbūve par sociālās 
aprūpes centru, Jaunpiebalgas pagasts, Jaunpiebalgas novads” 1 000 000 EUR apmērā uz 20 (divdesmit) 
gadiem ar Valsts kases noteikto procentu gada likmi un atlikto pamatsummas maksājumu uz 2.gadiem, 
kā investīciju projektam ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 
izplatību. 

2. Nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu projekta realizācijai 875 500 EUR apmērā, no kurām projekta 
attiecināmās izmaksas 428 570 EUR, projekta neattiecināmās izmaksas 446 930 EUR pašvaldība 
nodrošinās 2022.gada budžetā. 

3. Aizņēmumu izsniegt 2021.un 2022.gadā pēc pieprasījuma. 
4. Kredīta atmaksas periodu noteikt 20 gadus.  
5. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt ar 2023.gada martu. 
6. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu. 
7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 


