
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

06.10.2022.                           Nr.583 
 
Par projekta pieteikuma „ Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā Skolas ielā 

6, Cēsīs, Cēsu novadā “izstrādi un iesniegšanu 

Ziņo Jānis Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.35 “Emisijas kvotu izsolīšanas 
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļos” nolikums (turpmāk MK noteikumi Nr.35), 2022.gada 08.augustā 
izsludināts Vides investīciju fonda Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāts 
konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras 
pieminekļos". 

Lai nodrošinātu Cēsu novada attīstības programmas 2013-2021. gadam investīciju plāna kas ir spēkā 
esošs līdz Cēsu novada attīstības programmas 2022-2028.gadam apstiprināšanai, rīcības virziena 
3.1.”Uzlabot novada dzīves vides kvalitāti, plānot un veidot pilsētvidi”, uzdevuma U 3.1.2. “Energoresursu 
izmantošanas efektivitātes kāpināšana” un Investīciju plāna 33.punkta ”Energoefektivitātes uzlabošana 
pašvaldības ēkās”: 1.pielikuma “Energoefektivitātes paaugstināšanas programmā iekļaujamie objekti Cēsu 
novadā” iekļaujamais objekts – Lielā Skolas iela 6” izpildi, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22., 
24.pantu, kā arī Finanšu komitejas 2022.gada 29.septembra atzinumu (protokols Nr.12) , Cēsu novada 
dome ar 17 - 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. Realizēt investīciju projektu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā 
Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā" saskaņā ar MK noteikumu Nr. 35 prasībām Emisijas kvotu 
izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa nolikumu. 

2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas  871 638.75 EUR (astoņi simti septiņdesmit viens 
tūkstotis seši simti trīsdesmit astoņi  eiro,75 centi), no kurām 820 538.75 EUR (astoņi simti 
divdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit astoņi eiro, 75 centi) ir projekta attiecināmās 
izmaksas un 51 100.00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis viens simts, 00 centi) ir projekta 
neattiecināmās izmaksas. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta  līdzfinansējums projekta 
attiecināmo izmaksu segšanai ir  74 % jeb 607 198.67 EUR (seši simti septiņi tūkstoši viens 
simts deviņdesmit astoņi eiro, 67 centi) un Cēsu novada pašvaldības finansējums projekta 
attiecināmo izmaksu segšanai ir 26 % jeb 213 340.08 EUR (divi simti trīspadsmit tūkstoši trīs 
simti četrdesmit eiro, 08 centi).  

3. Projekta iesnieguma apstiprinājuma gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumus, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē 213 340.08 EUR (divi simti trīspadsmit tūkstoši trīs simti 
četrdesmit eiro, 08 centi) apmērā projekta attiecināmo izmaksu segšanai un no pašvaldības 
budžeta 51 100.00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis viens simts, 00 centi) projekta 
neattiecināmo izmaksu segšanai . 



4. Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un 
uzraudzības nodaļai līdz 2022.gada 08.oktobrim sagatavot projekta “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana pašvaldības ēkā Lielā Skolas ielā 6, Cēsīs, Cēsu novadā" pieteikumu un 
nodrošināt tā iesniegšanu. 

5. Investīciju  projektu īstenot no 2023. līdz 2026.gadam. 
6. Projekta atbalsta gadījumā Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes 

Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļai sagatavot VPS BUDŽETS  tāmi projekta realizācijai.  
7. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes 

vadītājam. 
8. 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 


