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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 29.jūnijā                                              Nr. 325 

                       (protokols Nr. 9,  3.§.) 

         

Par investīciju projekta "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve" iesniegšanu valsts 

aizdevuma saņemšanai 

 

2021.gada 11.februārī ir pieņemti noteikumi Nr.104 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 

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

un novēršanai” (turpmāk – MK noteikumi), kas ir izstrādāti, lai turpinātu sniegt atbalstu pašvaldībām, 

nodrošinot iespēju saņemt valsts budžeta aizņēmumus investīciju projektu īstenošanai.  

Pamatojoties uz MK noteikumu 3.punktu, pašvaldības līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet 

ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.novembrim var iesniegt investīciju projektu Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā, aizpildot MK noteikumu pielikumu “Informācija par pašvaldības 

investīciju projektu ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 

izplatību”, kā arī ievērojot noteiktos kritērijus. 

Smiltenes novada dome plāno iesniegt aizņēmuma projekta pieteikumu “Avotu ielas seguma un 

inženiertīklu pārbūve”, kura mērķis ir veikt daļu ūdensvada pārbūvi Avotu ielā un attiecīgās ielas 

posma pārbūvi. Investīciju projekta īstenošanu plānots uzsākt 2021.gadā un pilnībā īstenot līdz 

2022.gada 31.augustam. Kopējās projekta izmaksas ir 131 577,91 euro. 

Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības virzienu 3.2: 

“Sakārtota vides infrastruktūra” un uzdevumu 3.2.1.1.: “Nodrošināt ūdenssaimniecības un 

kanalizācijas sistēmu attīstību”, kā arī ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūnija atzinumu (sēdes protokols Nr.7), atklāti balsojot 

ar 13 balsīm “Par” (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze 

Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis 

Korulis), “Pret” - nav , “Atturas” - nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai aizņēmuma 

projekta pieteikumu “Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve” ar kopējām projekta 

izmaksām 131 577,91 euro (viens simts trīsdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit 

septiņi euro un 91 centi). 

2. Atbildīgais par projekta īstenošanu ir Attīstības un plānošanas nodaļa. 

3. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektoram. 
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