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Par projekta pieteikuma  

„Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes ēkas jumta seguma nomaiņa ar bēniņu 
siltināšanu”  izstrādi  un iesniegšanu 

 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
2022.gada 22.februārī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 143 “Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-
19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, kas izstrādāti, lai sniegtu atbalstu pašvaldībām, 
nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizdevumu pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 
mazināšanai un novēršanai, kas nodrošina pilnvērtīgu pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem 
un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu. 

 2022.gada 03.martā Cēsu novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas uzaicinājums iesniegt projektu pieteikumus.  

Lai nodrošinātu likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto 
pašvaldības autonomu funkciju izpildi, pamatojoties uz 2022.gada 22.februāra noteikumu Nr. 143 
“Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 
pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” trešā punkta 3.1.6. 
apakšpunktu un, pamatojoties uz  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 14.04.2022. atzinumu 
(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. Realizēt investīciju projektu „Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes ēkas 
jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšanu”. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas ar pievienotās vērtības nodokli 286887,60 EUR 
(divi simti astoņdesmit seši tūkstoši astoņi simti astoņdesmit septiņi eiro, 60 centi), t.sk. 
būvniecības izmaksas 273460,00 (divi simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti 
sešdesmit eiro, 00 centi), no kuriem Valsts budžeta aizdevums veido 85 procenti no 
projekta attiecināmo (būvniecības) izmaksu segšanas, t.i.,  232441,00  EUR (divi simti 
trīsdesmit  divi tūkstoši četri simti četrdesmit viens eiro, 00 centi), Cēsu novada domes 
budžeta līdzfinansējums 54446,60 EUR (piecdesmit četri tūkstoši četri simti četrdesmit 
seši eiro, 60 centi). 

3. Nodrošināt Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 15 procentu apmērā EUR 
41019,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņpadsmit eiro, 00 centi) no projekta 
attiecināmām  izmaksām . 



4. Nodrošināt finansējumu no Cēsu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem projekta 
neattiecināmo izmaksu (projektu autoruzraudzību un būvuzraudzību) segšanai. 

5. Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu 
ieviešanas un uzraudzības nodaļai līdz 2022.gada 1.jūnijam sagatavot projekta 
„Vecpiebalgas vidusskolas pirmskolas izglītības iestādes ēkas jumta seguma nomaiņa ar 
bēniņu siltināšanu” pieteikumu saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra 
noteikumu Nr. 143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti 
un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 
novēršanai” nosacījumiem un nodrošināt tā iesniegšanu.  

6. Investīciju  projektu īstenot 2022. gadā, valsts budžeta aizdevumu izmantojot līdz 2022. 
gada 31. decembrim. 

7. Pēc projekta pieteikuma atbalstīšanas, uzdot Cēsu novada Centrālās administrācijas 
Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļai VPS BUDŽETS (ZZDats 
Budžeta plānošanas, izpildes un kontroles programma Visvaris) sagatavot projekta 
ieviešanas (ieņēmumu un izdevumu) tāmi.  

8. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes 
vadītājai. 

9. 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 


