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Par aizņēmumu investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa  
Čaukas –Kūdums seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi” īstenošanai 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Cēsu novada pašvaldība 2022.gadā plāno īstenot investīciju projektu „ Pašvaldības autoceļa 
Čaukas –Kūdums seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi”, piesaistot kredītlīdzekļus no valsts 
aizdevumiem pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai. Investīciju projekta 
būvdarbus paredzēts uzsākt ne vēlāk kā līdz 2022.gada augustam un pabeigt ne vēlāk kā 2022.gada 
decembrī. 

Pašvaldība var pretendēt uz Valsts kases aizņēmumu, ja projekta īstenošana atbilst 2022.gada 
22.februāra Ministru kabineta 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” 7.punktam un ir izdots Ministru kabineta rīkojums “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 
projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”. Uz 
doto brīdi objektiem ir veikta būvniecības dokumentācijas jeb būvprojektu izstrāde, noslēdzies iepirkums 
par būvniecības darbu veikšanu un projektu līdz 2022.gada 1.jūlijam plānots iesniegt izvērtēšanai Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk VARAM).  

Cēsu novada pašvaldības 2022.gada budžetā plānots finansējums no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem 15% apmērā jeb 44418,31 EUR un Valsts kases aizņēmums 85% apmērā 251703,77 EUR ar mērķi 
- būvdarbu veikšanai. Cēsu novada pašvaldība 2022.gada 2.jūnijā pieņēmusi domes lēmumu Nr.313 “Par 
projekta pieteikuma ” Pašvaldības autoceļa Čaukas –Kūdums seguma atjaunošana ar divkārtu virsmas 
apstrādi” izstrādi un iesniegšanu”, kurā lemts par projekta izstrādi un precizēts projekta īstenošanai 
nepieciešamā finansējuma apmērs.  

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta trešo daļu, likuma „Par 
pašvaldību budžetiem” 24. pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, Ministru 
kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem” 5.2.apakšpunktu, Ministru kabineta 2022.gada 22.februāra Ministru kabineta 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” 3.1.2.apakšpunktu, ievērojot 
Finanšu komitejas 2022.gada 9.jūnija atzinumu (protokols Nr.7), Cēsu novada dome, ar 15 balsīm - par 
(Andris Melbārdis , 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, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj:  

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 251703,77 EUR ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi 
ar mērķi pašvaldības investīciju projekta “Pašvaldības autoceļa Čaukas –Kūdums seguma 
atjaunošana ar divkārtu virsmas apstrādi” īstenošanai. Aizņēmumu izņemt 2022.gadā. 

2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 12 (divpadsmit) gadi ar atlikto pamatsummas maksājumu 
uz 2 (diviem) gadiem. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.  



3. Lēmums zaudē spēku, ja projekts netiek atbalstīts Ministru kabinetā.  
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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