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Par projekta “Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes 
paaugstināšanu” iesnieguma iesniegšanu un finanšu līdzekļu nodrošināšanu projekta īstenošanai 

____________________________________________________________________ 
Ziņo:  J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Centrālajā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi Darbības programmas "Izaugsme un 

nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 
programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides 
un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību 
infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piekto atlases kārtu “Energoefektivitātes 
paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”. 

 Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes uzdevumā ēkai “Drabešu skola”, Drabešu pagasts, 
Cēsu novads, kurā atrodas Drabešu Jaunā pamatskola, ir veikta energosertifikācija atbilstoši 2021. 
gada 8. aprīļa MK noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku 
energosertifikācijas noteikumi” un ēku energosertifikātu reģistrā (BIS) reģistrēts energosertifikāts, 
kā arī Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem. 

Ēkā “Drabešu skola”, Drabešu pagasts, Cēsu novads,  atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta ceturtajā daļā minētajam, tiek īstenotas vispārējās izglītības iestādes funkcijas.  

Amatas novada pašvaldības Attīstības programmas 2013.-2019. gadam, kura ir spēkā esoša 
līdz jaunizveidotā Cēsu novada attīstības programmas apstiprināšanai, Investīciju plānā ir ietverta 
aktivitāte “27. Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā - Drabešu 
sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)”.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 25.11.2021. 
atzinumu (prot.Nr.7), Cēsu novada dome, ar 16 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks 
Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Sagatavot un iesniegt projekta “Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, 

nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu” iesniegumu Centrālajā finanšu un 
līgumu aģentūrā. 

2. Noteikt, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 367 335,72 (Trīs simti 
sešdesmit septiņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit pieci euro un 72 centi), no kurām ERAF 
finansējums ir 85% jeb EUR 312 235,36 (Trīs simti divpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit 
pieci euro un 36 centi), pašvaldības finansējums ir 15% jeb EUR 55 100,36 (Piecdesmit 
pieci tūkstoši viens simts euro un 57 centi). 



3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i. Elita 
Eglīte. 

 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 
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