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Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta 

„Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija”  īstenošanai 

 

Smiltenes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānā iekļauts  

uzdevums 3.3.6: “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu” un pasākums 3.3.6.2 

“Izglītības iestāžu mācību un internāta telpu rekonstrukcija, energoefektivitātes uzlabošana, 

izglītības iestāžu teritoriju labiekārtošana, izglītības iestāžu optimizācija”. Smiltenes novada 

Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānā iekļauts projekts “Blomes 

pamatskolas virtuves rekonstrukcija”. 

Projekta ideja “Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija” ir jau iekļauta Smiltenes 

novada 2021.gada budžetā un projekta mērķis ir veikt pamatskolas virtuves bloka 

vispārceltnieciskos darbus, grīdu, sienu, griestu atjaunošanu, lai nodrošinātu nepieciešamās 

prasības virtuves telpām. 

Lai nodrošinātu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Blomes pamatskolas 

virtuves rekonstrukcija”  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 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.  

Likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12.panta pirmā daļa nosaka pašvaldību 

aizņēmumu kopējo palielinājumu 268 138 258 euro apmērā. Šī panta trešās daļas otrais punkts 

nosaka izglītības iestāžu investīciju projektiem, tai skaitā izglītības iestāžu, kas īsteno mākslas, 

mūzikas vai dejas profesionālās ievirzes izglītības programmas, investīciju projektiem, lai 

nodrošinātu ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildi, ievērojot šādus nosacījumus: pašvaldības 

budžeta līdzfinansējums, sākot ar 2021.gadu, nav mazāks par 10 procentiem un aizņēmuma 

apmērs nav lielāks par 90 procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām, projektos, 

kuru finansēšanai nepieciešams vidējā termiņa aizņēmums, pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums 2021. gadā nav mazāks par 10 procentiem no pašvaldības kopējām projekta 

izmaksām 2021. gadā, pašvaldības budžeta līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu 

pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma izmaksu, ir sniegts Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas pozitīvs atzinums par 

projekta atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem. Ministru kabinets nosaka kārtību un kritērijus, 
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kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija 

izvērtē izglītības iestāžu investīciju projektus. Savukārt minētā panta septītā daļa nosaka, ka 

pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 22.pantam, izņemot saistības līdz pieciem gadiem pašvaldību autonomo funkciju 

nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja 

tehnikas iegādei, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

nodrošināšanai, šā panta otrajā daļā un trešās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minēto investīciju 

projektu īstenošanai, Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto 

publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.  

Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumi Nr.258 „Kārtība, kādā izvērtē 

pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 

noteic kritērijus un kārtību, kādā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai izvērtē 

pašvaldību dibinātu izglītības iestāžu investīciju projektus, lai nodrošinātu ilgtspējīgas 

izglītības funkcijas izpildi. Pašvaldības iesniedz investīciju projektus, kas vērsti uz izglītības 

iestāžu infrastruktūras uzlabošanu un mācību vides labiekārtošanu mūsdienīgas un kvalitatīvas 

izglītības nodrošināšanai veselībai drošos apstākļos. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 

4.punktā noteiktajam pašvaldības investīciju projektu Izglītības un zinātnes ministrijā var 

iesniegt katru mēnesi līdz desmitajam datumam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 5., 6. 

un 7.punktā (ja attiecināms) noteiktajam. Papildus minētajam un atbilstoši noteikumi Nr.258 

5.6. apakšpunktam  investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo 

pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu. 

Ņemot vērā norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

18.maija atzinumu (protokols Nr.6) un pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par 

pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma 

“Likums par budžetu un finanšu vadību” 6.pantu, 41.panta piekto daļu, likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 22.panta pirmās daļu, 22.1panta pirmās daļu, likuma „Par valsts budžetu 

2021.gadam” 12.pantu, Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 7.punktu, Ministru kabineta 

2021.gada 20.aprīļa noteikumu Nr.258 „Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu 

investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai” 4., 5., 6. un 7.punktu, atklāti 

balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, 

Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, 

Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Blomes pamatskolas 

virtuves rekonstrukcija” finansēšanu, ņemt 2021.gadā aizņēmumu līdz 198 201 euro 

(viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti viens euro nulle centu) apmērā no 

Latvijas Republikas Valsts kases. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums ir 2 (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 domes 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. 
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6. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītājs Jānis Adienis. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram Andrim Lapiņam. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Avotiņš 
 

 

 

 

 


