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Par aizņēmumu prioritārā projekta 
“Siltumtīklu izbūve no Br.Kaudzīšu ielas 3a līdz Gaujas ielai 25a un no 

Gaujas ielas 25a līdz Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā, Cēsu novadā” īstenošanai 
Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Cēsu novada pašvaldība 2022.gada 11.augustā pieņēmusi domes lēmumu Nr. 472 “Par projekta 
pieteikuma “Siltumtīklu izbūve no Br.Kaudzīšu ielas 3a līdz Gaujas ielai 25a un no Gaujas ielas 25a līdz 
Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā, Cēsu novadā” izstrādi un iesniegšanu”, kurā lemts par 
prioritārā investīciju projekta izstrādi un iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

2022.gada 22.augustā Cēsu novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas vēstuli Nr.1-132/5862, sniedzot pozitīvu atzinumu prioritārajam investīciju projektam 
“Par aizdevumu prioritārā projekta “Siltumtīklu izbūve no Br.Kaudzīšu ielas 3a līdz Gaujas ielai 25a un no 
Gaujas ielas 25a līdz Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā” īstenošanai”, par kopējo 
aizdevuma summu 250 544,90 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit četri euro un 90 
centi).  

Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta ceturto 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, ievērojot Finanšu komitejas 2022.gada 31.augusta  atzinumu (protokols 
Nr.11), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (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, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 250 544,90 EUR (divi simti piecdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit 
četri euro un 90 centi)  ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības 
prioritārā investīciju projekta “Siltumtīklu izbūve no Br.Kaudzīšu ielas 3a līdz Gaujas ielai 25a un 
no Gaujas ielas 25a līdz Priežu ielai 8, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas novadā” 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. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 


