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Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta “Drabešu  
Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu” īstenošanai 

Ziņo I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 

Cēsu novada pašvaldība un Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra 2022.gada 14.jūnijā parakstīja 
Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.4.2.2.0/21/A/007 “Drabešu Jaunās 
pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu” īstenošanu  367 335.72 
EUR (ar PVN) apjomā, t.sk. attiecināmās izmaksas 367 335.72 EUR. 

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes 
paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, veicot ieguldījumus Drabešu 
Jaunās pamatskolas ēkā "Drabešu skola", Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads, atbilstoši Amatas 
novada Attīstības programmā 2012.-2019.gadam minētajam (saistoša pēc ATR līdz jaunas Cēsu novada 
Attīstības programmas apstiprināšanai). Mērķa sasniegšanai ir izvēlēti sekojoši energoefektivitātes 
risinājumi - ēkas ārsienu siltināšana, jumta siltināšana, pagraba pārseguma siltināšana, cokola siltināšana, 
durvju nomaiņa, kas paredzēti ēkas energosertifikātā un izstrādātajā Apliecinājuma kartē.  

Pamatojoties uz 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 un Finanšu ministrijas 2022.gada 
23.decembra rīkojuma Nr.866 “Par valsts pagaidu budžetu 2023.gadam” 9.3.apakšpunktu,  ievērojot 
Finanšu komitejas 2023.gada 16.februāra  atzinumu (protokols Nr.2), 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, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 78 690 EUR ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar 
mērķi ES fonda projekta “Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot 
energoefektivitātes paaugstināšanu” īstenošanai. Aizņēmumu izņemt 2023.gadā. 

2. Aizņēmumu ņemt ar atmaksas termiņu 10 (desmit) 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 priekšsēdētāja vietniece       I.Suija-Markova 
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