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     (protokols Nr.8 , 48.§) 

 

Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Skolas un Loka ielu seguma 

atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” īstenošanai 

 

Apes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Apes novada domes 

2014.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr.45, protokols Nr.5, 1.p.) Investīciju plānā iekļauts projekts 

“Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” (aktualizēts 

29.04.2021. ar Apes novada domes lēmumu Nr.60). Projekta ideja “Skolas un Loka ielu seguma 

atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” ir iekļauta Smiltenes novada 2021.gada 

budžetā un tās mērķis ir uzlabot pašvaldības transporta un gājēju infrastruktūras kvalitāti un drošību, 

veicot P19 reģionālā autoceļa posma - Skolas un  Loka ielu Apes pilsētā, seguma atjaunošanu un gājēju 

infrastruktūras  izbūvi. 

Apes novada dome 2021.gada 7.jūnijā ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu Nr. 99 “Par investīciju 

projekta pieteikuma iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā valsts budžeta 

aizdevuma pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai saņemšanai 

projektam “Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā””. 

2021.gada 8.jūnijā saņemts Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību Finanšu 

komisijas lēmums Nr.65 “Par saskaņojumu Apes novada domes investīciju projektam “Skolas un Loka 

ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā”, ar kuru saskaņots Apes novada 

domes investīciju projekts “Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve 

Apes pilsētā”. 

2021.gada 10.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izskatīšanai tika 

nosūtīta investīciju projekta “Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve 

Apes pilsētā” pieteikuma vēstule Nr. A/3-12-1/267.  

Ar Ministru kabineta 2021.gada 17.augusta rīkojumu Nr.582 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” atbalstīts Apes novada domes iesniegtais investīciju projekts “Skolas un Loka ielu seguma 

atjaunošana un gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” ar kopējo investīciju projekta finansējumu 

EUR 520 549.77. Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs noteikts 15% apmērā jeb EUR 78 099.77, 

atļautais aizņēmuma apmērs EUR 442 450.00. 

Lai nodrošinātu pašvaldības investīciju projekta “Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un 

gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” finansēšanu, pašvaldībai nepieciešams ņemt aizņēmumu. 

Pašvaldības tiesības ņemt aizņēmumu nosaka likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta 

pirmā daļa, kas nosaka, ka pašvaldība, pamatojoties uz domes lēmumu, var ņemt īstermiņa un 

ilgtermiņa aizņēmumus un uzņemties ilgtermiņa saistības. Pašvaldības domes lēmumā, ar kuru 

pašvaldība uzņemas ilgtermiņa saistības, paredzami arī šādu saistību izpildes finansējuma avoti. 

Ilgtermiņa aizņēmumi šā likuma izpratnē ir aizņēmumi, kuru atmaksas periods pārsniedz viena 
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saimnieciskā gada ietvarus, savukārt likuma “Likums par budžetu un finanšu vadību” 41.panta piektā 

daļa nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus tikai gadskārtējā valsts 

budžeta likumā paredzētajos kopējo pieļaujamo palielinājumu apjomos. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. 

panta pirmās daļas 2.punkta, 21.panta pirmās daļas 19.punkta, likuma “Likums par budžetu un finanšu 

vadību” 6.panta, 41.panta piektās daļas, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmās daļas, 

22.1panta pirmās daļas, „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta, Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 7.punkta, 

Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumu Nr. 104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, 

kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” 3.1.2.apakšpunktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, 

Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita 

Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), 

“Pret” - nav, “Atturas” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības investīciju projekta “Skolas un Loka ielu seguma atjaunošana un 

gājēju infrastruktūras izbūve Apes pilsētā” finansēšanu, ņemt vidēja termiņa aizņēmumu līdz 

EUR 442 450.00 (četri simti četrdesmit divi tūkstoši četri simti piecdesmit euro, 00 centi) 

apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums ir divi gadi no  

aizdevuma līguma noslēgšanas brīža, un atmaksas termiņš 10 (desmit) gadi, maksājot Latvijas 

Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi. 

3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžetu. 

4. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomei. 

5. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt atļauju 

lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma ņemšanai no Latvijas Republikas Valsts kases. 

6. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītājs Jānis Adienis. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektoram Andrim Lapiņam. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                   E.Avotiņš  
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