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LĒMUMS 

Smiltenē 

 

2021. gada 28. jūlijā                     Nr. 66 

                                   (protokols Nr.5, 43.§) 

 

Par Smiltenes novada domes lēmumu apstiprināšanu aizņēmumu saņemšanai no Valsts 

kases uzsākto projektu realizēšanai  

 

Smiltenes novada dome 2021.gada 31.martā pieņēmusi lēmumu Nr.172 (protokols 

Nr.5, 47. §.), lemjot uzņemties saistības Valsts kasē ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) 

“Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” finansēšanai, ar vidējā termiņa aizņēmumu 

līdz 696 616,00 euro (seši simti deviņdesmit seši tūkstoši seši simti sešpadsmit euro un 00 

centi), paredzot aizņēmuma pamatsummas atlikto maksājumu 2 (divi) gadi no aizdevuma 

līguma noslēgšanas brīža un atmaksas termiņu 29 (divdesmit deviņi) gadi, maksājot Valsts 

kases noteikto aizdevuma procentu likmi. 

Smiltenes novada dome 2021.gada 26.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.317 (protokols 

Nr.8, 55. §.), lemjot uzņemties saistības Valsts kasē pašvaldības izglītības iestādes investīciju 

projekta “Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija” finansēšanai, ar vidējā termiņa 

aizņēmumu līdz 198 201 euro (viens simts deviņdesmit astoņi tūkstoši divi simti viens euro un 

00 centu), paredzot aizņēmuma pamatsummas atlikto maksājumu 2 (divi) gadi no aizdevuma 

līguma noslēgšanas brīža un atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi, maksājot Valsts kases noteikto 

aizdevuma procentu likmi. 

Smiltenes novada dome 2021.gada 26.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.318, (protokols 

Nr.8, 56.§.), lemjot uzņemties saistības Valsts kasē pašvaldības izglītības iestādes investīciju 

projekta „Elektroapgādes tīklu pārbūve Grundzāles pamatskolā” finansēšanai, ar vidējā 

termiņa aizņēmumu līdz 103 500 euro (Viens simts trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centu), 

paredzot aizņēmuma pamatsummas atlikto maksājumu 2 (divi) gadi no aizdevuma līguma 

noslēgšanas brīža un atmaksas termiņu 10 (desmit) gadi, maksājot Valsts kases noteikto 

aizdevuma procentu likmi. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, 

ka līdz ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanās jaunievēlētās pašvaldības domes pirmo sēdi 

izbeidzas visu bijušo pašvaldību domju pilnvaras. Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā 

novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, kas 

nosaka tiesības pārņemt Smiltenes novada domes finanses, tiesības un saistības. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, pašvaldības 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā 

notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu 

ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā. 

https://smiltene.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1108696
https://smiltene.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1108696
https://smiltene.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1108696
https://smiltene.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1108696
https://smiltene.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1108696
https://smiltene.namejs.lv/Portal/Documents/Update/1108696


Ievērojot iepriekš norādīto, Smiltenes novada pašvaldībai, kā Smiltenes novada domes 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmējai, lai nodrošinātu uzsākto projektu realizāciju, 

jāapstiprina saistības, kas uzņemtas ar Smiltenes novada domes pieņemtajiem lēmumiem. 

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

panta pirmā daļa, kas noteic, 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 noteic, 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 otrās daļas pirmais punkts 

nosaka Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu 

īstenošanai, tai skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt 

pašvaldību līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības 

līdzfinansēto projektu īstenošanai, ar aizņēmumu apmēru, kas nepārsniedz projekta 

attiecināmo izmaksu kopsummu. Savukārt minētā panta septītā daļa noteic, 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.  

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma Pārejas noteikumu 6.punktu,  likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 

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

6.pantu, 41. panta piektās daļas, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmo daļu, 

likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 12. panta otro daļu, Ministru kabineta 2019.gada 10. 

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

punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm Par - (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, 

Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga 

Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), Pret – nav, Atturas - nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) Mācību vides uzlabošana 

Smiltenes vidusskolā” realizēšanu, apstiprināt Smiltenes novada domes 31.03.2021. 

lēmumu Nr.172 “Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) 

Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošanai”.  

2. Lai nodrošinātu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta “Blomes 

pamatskolas virtuves rekonstrukcija” realizēšanu, apstiprināt Smiltenes novada domes 

26.05.2021. lēmumu Nr.317 “Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības izglītības 

iestādes investīciju projekta „Blomes pamatskolas virtuves rekonstrukcija”  

īstenošanai”. 

3. Lai nodrošinātu pašvaldības izglītības iestādes investīciju projekta „Grundzāles 

pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve” realizēšanu, apstiprināt 26.05.2021. 

Smiltenes novada domes lēmumu Nr.317 “Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības 
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izglītības iestādes investīciju projekta „Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 

2.kārtas pārbūve”  īstenošanai”. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Edgars Avotiņš 
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