
 
 

LĒMUMS 
 

Cēsīs, Cēsu novadā 
02.12.2021.          Nr.392 
 

Par projekta pieteikuma ”Cēsu 1. pamatskolas  Gaujas ielā 17, Cēsis novadā, mācību darbnīcas 
ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” izstrādi un iesniegšanu 

 
Ziņo:  Dace Eihenbauma, Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja 

 
Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 4.punktā noteiktās 

pašvaldības autonomās funkcijas, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, 
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz ekonomiku ar 
zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķi "Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" (turpmāk – 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķis) un 
13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 
13.1.3.1. pasākumu "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās 
situācijas uzlabošanai" specifiskā atbalsta mērķa “samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot 
energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par energoapgādi un 
veicot ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību attīstības programmās 
noteiktajām prioritātēm” sasniegšanu, pamatojoties uz 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 prioritāro investīciju projektu ”Cēsu 1. pamatskolas  Gaujas ielā 

17, Cēsis novadā, mācību darbnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”  
darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķi 
"Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" piektās 
atlases kārtas atklātajā konkursā. 

2.  Apstiprināt projekta kopējās izmaksas 133777,04 EUR (viens simts trīsdesmit trīs 
tūkstoši, septiņi simti septiņdesmit septiņi eiro, 04 centi), no kurām ERAF līdzfinansējums 
projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 113710,48 EUR (viens simts trīspadsmit 
tūkstoši, septiņi simti desmit eiro, 48 centi), valsts budžeta dotācija 5016,64 EUR (pieci  
tūkstoši sešpadsmit eiro, 64 centi), Cēsu novada pašvaldības finansējums projekta 
attiecināmo izmaksu segšanai 15049,92 EUR (piecpadsmit  tūkstoši četrdesmit deviņi 
eiro, 92 centi)  



3. Pašvaldības līdzfinansējumu un priekšfinansējumu nodrošināt, ņemot aizņēmumu Valsts 
kasē.  

4. Uzdot Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldei organizēt projekta 
sagatavošanas nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādes procesu. 

5. Uzdot attīstības un būvniecības pārvaldei projektu sagatavot un iesniegt  Centrālajā 
līgumu un finanšu aģentūrā līdz 2021. gada 15. decembrim. 

6. Projektu ieviest 2022.gadā un 2023 gadā.  

7. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas, uzdot Cēsu novada pašvaldības Attīstības un 
būvniecības pārvaldei sagatavot un iesniegt Finanšu pārvaldē projekta ieviešanas 
(ieņēmumu un izdevumu) tāmi.  

8. Lēmuma izpildi organizēt Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājai. 

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada domes izpilddirektoram.  
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 


