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Par galvojuma nodrošināšanu valsts kasē projekta  

“Rehabilitācijas centra "Līgatne" administratīvā korpusa "Skaļupēs", Skaļupēs, Līgatnes pagastā, 
Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai 

Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 
SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" , reģistrācijas Nr. 40003273506, ir pašvaldības 

kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Cēsu novada pašvaldībai (līdz administratīvi 
teritoriālajai reformā, tas ir, līdz 2021. gada 1.jūlijam, – Līgatnes novada domei).    

Atbilstoši SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" 2019.gada 25.aprīlī apstiprinātajiem 
statūtiem, SIA "Rehabilitācijas centrs "Līgatne"" komercdarbības veidi atbilstoši NACE klasifikatoram 
ir šādi: cilvēku veselības aizsardzība (85.1), slimnīcu darbība (85.11), ārstu prakse (85.12), pārējā 
darbība cilvēka veselības aizsardzības jomā (85.14), izglītība (80), pētījumu un eksperimentālo 
izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un tehniskajās zinātnēs (73.10), sociālā aprūpe (85.3), zobārstu 
prakse (85.13), fiziskās labsajūtas uzlabošana (93.04), viesnīcas (55.10), kempingi un citas īslaicīgas 
apmešanās vietas (55.2.), citi komercdarbības veidi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. Sabiedrības darbības joma un piešķirtās tiesības sniegt pakalpojumus Cēsu 
novada pašvaldībai izriet no likuma “Par pašvaldībām” 16.panta pirmās daļas 6. un 7.punktā 
noteiktās autonomās kompetences nodrošināt veselības un sociālās aprūpes pieejamību, kā arī 
veicinātiedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Saskaņā ar  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu  viena no pašvaldības 
autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību. Savukārt, minētā likuma 
15.panta pirmās daļas 7.punktā ir noteikts, ka pašvaldības autonomajās funkcijas ietilpst arī 
iedzīvotāju sociālās aprūpes nodrošināšana. 

Līgatnes novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam, Investīciju plāna 2019.-
2025.gadam, 16.punktā norādīts rīcības virziens: investīciju projekts “Rehabilitācijas centra 
“Līgatne”” ēku atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana”, kas atbilst  rīcības plāna 
aktivitātei Nr.  U.1.3.1., ar sasniedzamo rādītāju “Atjaunotas rehabilitācijas centra “Līgatne” 
ēkas”.   

Līgatnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2019.-2043.gadam, 1.redakcijā noteikts, 
ka medicīniskās rehabilitācijas jomā Līgatnes novadam reģionā konkurentu nav, tādēļ ir labs 
potenciāls turpināt attīstīt medicīniskās rehabilitācijas tradīcijas. Novads atpazīstams kā 
kultūrvēsturiskā un dabas tūrisma galamērķis ar netradicionāliem tūrisma produktiem un kā 
rehabilitācijas kūrorts. Tur pat ir noteikta telpiskās attīstības perspektīva Skaļupē,- attīstīt 
medicīnisko rehabilitāciju esošajās robežās, modernizējot un uzlabojot pakalpojumu klāstu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 08.marta noteikumiem Nr. 152 “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" īstenošanas noteikumi” 2021.gada 15.decembrī  Centrs ir iesniedzis projekta 
iesniegumu: “Rehabilitācijas centra "Līgatne" administratīvā korpusa "Skaļupēs", Skaļupēs, 
Līgatnes pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (projekta 
identifikācijas Nr. 4.2.2.0/21/A/075)”. Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, 
sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par 
siltumapgādi, veicot ieguldījumus Rehabilitācijas centra "Līgatne" guļamkorpusā "Skaļupēs", 
Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši Līgatnes novada Attīstības programmā 2019.-
2025.gadam minētajam (saistoša pēc ATR līdz jaunas Cēsu novada Attīstības programmas 
apstiprināšanai). Projekta kopējie mērķi: 

1. ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās enerģijas kilovatstundu 
gadā - 2,30 euro/kWh. 

2. ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto CO2 emisijas ekvivalenta tonnu 
gadā – 11467euro/t. 

Projekta iesniegumā iekļautās plānotās kopējās izmaksas ir 1 383 114,11 EUR, no tām 
projekta attiecināmās izmaksas ir 974 131,69 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 828 011,94 EUR 
apmērā. Projektu plānots uzsākt 01.06.2022., tā ilgums 19 mēneši. 

Lai īstenotu iepriekšminēto energoefektivitātes projektu, tā realizācijai ir nepieciešams 
aizdevums Valsts kasē, lai segtu no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām SIA 
Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” līdzfinansējuma daļu EUR 555 102,17 apmērā, kuram ir 
nepieciešams galvojums. 

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6., 7.un 10 punktā noteiktās 
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu Ministru kabineta 2016.gada 
08.marta noteikumiem Nr. 152 “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" īstenošanas noteikumi” ,prioritārā virziena "Pāreja uz 
ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs" specifiskā atbalsta mērķa “samazināt 
primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību 
izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldību infrastruktūrā 
atbilstoši pašvaldību, saskaņā ar  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 17.03.2022. atzinumu 
(protokols Nr.4), Cēsu novada domes, ar 19 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends 
Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, 
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  
atturas nav, nolemj: 
1. Atbalstīt investīciju projekta “Rehabilitācijas centra "Līgatne" administratīvā korpusa 

"Skaļupēs", Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes 
paaugstināšana” realizāciju 2022. -2023.gadā kas tiek īstenots 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" ietvaros. 

2. Apstiprināt projekta kopējās plānotās izmaksas 1 383 114,11 EUR, no tām projekta attiecināmās 
izmaksas ir 974 131,69 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 828 011,94 EUR apmērā (t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis). Projektu plānots uzsākt 01.06.2022., tā ilgums 19 mēneši. 



3. Pēc projekta apstiprināšanas, sniegt galvojumu projektā plānotā līdzfinansējuma daļai, kas 
sastāda EUR 555 102,17, (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). Galvotā aizņēmuma procentu 
likme – saskaņā ar Valsts kases spēkā esošajiem tarifiem. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš 
– 30 gadi.  

4. Galvojumu garantēt no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.  
5. Pēc projekta atbalsta piešķiršanas projektu ieviest 2022.gadā un 2023. gadā. Lēmuma izpildi 

organizēt SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” valdei. 
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  
           
Cēsu novada domes priekšsēdētājs     J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


