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Grozījumi Cēsu novada domes 2022.gada 24.marta lēmumā Nr. 138 “Par galvojuma 
nodrošināšanu valsts kasē projekta “Rehabilitācijas centra "Līgatne" guļamkorpusa "Skaļupēs", 

Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes 
paaugstināšana” realizācijai” 

 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Cēsu novada dome 2022. gada 24.martā pieņēma lēmumu Nr. 138 “Par galvojuma 

nodrošināšanu valsts kasē projekta “Rehabilitācijas centra "Līgatne" guļamkorpusa "Skaļupēs", 
Skaļupēs, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” 
realizācijai”. 

2022.gada 15.martā SIA Rehabilitācijas centrs “Līgatne””  saņēma   Centrālā finanšu un 
līgumu aģentūras kā sadarbības iestādes (turpmāk – aģentūra) lēmumu Nr.39-2-60/1855 “Par 
projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/21/A/075 apstiprināšanu ar nosacījumu (piektās atlases kārtas 
ietvaros)”. Saskaņā ar Lēmumu  SIA “Rehabilitācijas centrs “Līgatne”” projekta iesniegums ir 
apstiprināts ar nosacījumu, ka projekta iesniedzējs līdz 2022.gada 19.aprīlim, izmantojot Kohēzijas 
politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014. – 2020.gadam (turpmāk - KP VIS) 
https://projekti.cfla.gov.lv/, aģentūrā iesniedz projekta iesniegumu, kurā ir veikti precizējumi un 
papildus pievienoti Lēmumā norādītie dokumenti. Veicot Lēmumā aģentūras norādīto nosacījumu 
izpildi, ir mainījušās arī sākotnējā projektā pieteikumā attiecināmu un neattiecināmo izmaksu 
kopsummas: 

 
 Sākotnējā projekta 

pietiekumā, EUR 
(t.sk. PVN) 

Pēc aģentūras 
norādījumiem 

pārrēķinātās izmakas, 
EUR 

(t.sk. PVN) 
Kopējās izmaksas 812 453,61 812 453,61 
Attiecināmās 
izmaksas 

674 417,04 277 696,64 

ERAF finansējums 573 254,48 236 042,14 
Līdzfinansējuma 
apmērs (projekta un 
ārpus projekta 
izmaksas) 

239 199,13 576 411,47 

 
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 Cēsu novada domes Finanšu komitejas 
14.04.2022.atzinumam (protokols Nr.5), Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 19 balsīm – par 
(Andris Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, Elīna Stapulone, 
Jānis Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis Putniņš, 
Jānis Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  
Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 
1. Izdarīt Cēsu novada domes 2022. gada 24.martā lēmumā Nr. 138 “Par galvojuma nodrošināšanu 

valsts kasē projekta “Rehabilitācijas centra "Līgatne" guļamkorpusa "Skaļupēs", Skaļupēs, 
Līgatnes pagastā, Cēsu novadā atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana” realizācijai” 
šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt Lēmuma 2.punktu šādā redakcijā: 
“2. Projekta kopējās izmaksas ir 812 453,61 euro, no tām ERAF finansējums ir 236 042,14 euro, 
pašu fiansējums jeb aizņēmuma kopējais finansējums 576 411,47 euro (t.sk. pievienotās 
vērtības nodoklis) apmērā, t.sk. līdzfinansējums 99 970,79 euro, ārpus projekta izmaksas 476 
440,68 euro. Projektu plānots uzsākt 01.06.2022., tā ilgums 19 mēneši.” 
1.2. Izteikt Lēmuma 3.punktu šādā redakcijā: 
“3. Pēc projekta apstiprināšanas, sniegt galvojumu projektā plānotā līdzfinansējuma daļai, kas 
sastāda 576 411,47 eur (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis). Galvotā aizņēmuma procentu likme 
– saskaņā ar Valsts kases spēkā esošajiem tarifiem. Galvotā aizņēmuma atmaksas termiņš – 30 
gadi.” 

2. 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 


