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LĒMUMS 

Smiltenē 

 2021.gada 31.martā Nr.171    

 (protokols Nr.5, 46.§) 

 

Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) 

“Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” īstenošanai 

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

uzdevums 1.2.1. “Veicināt biznesa un inovāciju attīstību rīcības virzienu” un pasākums 1.2.1.6 

“Veicināt ražošanas un apstrādes uzņēmumu izveidi un attīstību”. Smiltenes novada Attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānā iekļauts projekts “Uzņēmējdarbības 

veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta”. 

Projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” ietvaros ir plānots 

atjaunot Smiltenes pilsētas centra daļu – Marijas ielu un izbūvēt ielas turpinājumu Baznīcas 

laukuma 16A teritorijā, veidojot pie ielas pieguļošās stāvvietas, veicot brauktuves, stāvvietu un 

ietvju konstruktīvo pamata kārtu un segumu pārbūvi. Projektā ir paredzēts arī ūdensapgādes, 

sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūve, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve un jauna 

apgaismojuma izbūve, kā arī teritorijas labiekārtošana projekta īstenošanas teritorijā, veidojot 

perona laukumus. 

Pēc būvprojekta izstrādes sagatavots un iesniegts Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai 

projekta “Uzņēmējdarbības veicināšana Smiltenes pilsētā, I kārta” pieteikums 3.3.1.specifiskā 

atbalsta mērķī “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus 

uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju 

ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”. 

2021.gada 22.janvārī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta Vienošanās par 

Eiropas Savienības fonda projekta īastenošanu Nr.3.3.1.0/20/I/019. Projekta kopējie izdevumi 

981 620,59 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 888 096,66 EUR, tai skaitā ERAF 

finansējums nepārsniedzot 425 000,00 EUR un valsts budžeta dotācija nepārsniedzot 

18 750,00 EUR. 

2021.gadā noslēgti līgumi par būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšanu:  

10.martā līgums Nr.SND-S-BU/ERAF/2-21 par būvdarbu veikšanu ar SIA “8 CBR”, 

reģstrācijas Nr.43903002559, par līgumcenu 678 694,83 euro bez pievienotās vērtības nodokļa 

(PVN), aprēķinātais PVN līguma noslēgšanas dienā 142 525,91 euro; 12.martā līgums 

Nr.SND-S-PA/AU/ERAF/2-21 par autoruzraudzības veikšanu ar SIA “Firma L4”, reģistrācijas 

Nr.40003236001, līguma summa ar PVN 5 082,00 euro; 9.martā līgums Nr.SND-S-

BU/UZ/ERAF/2-21 par būvuzraudzības veikšanu ar SIA “RS Būvnieks”, reģistrācijas 

Nr.43603030500, par līguma summu 9 498,50 euro ar PVN. 

Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr.3.3.1.0/20/I/019) “Uzņēmējdarbības veicināšana 

Smiltenes pilsētā, I kārta” 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 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 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.  

Pamatojoties uz minēto 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, 22.1 panta 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, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, 

Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, 

Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, 

Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr. 3.3.1.0/20/I/019) “Uzņēmējdarbības veicināšana 

Smiltenes pilsētā, I kārta” finansēšanu, ņemt 2021.gadā aizņēmumu līdz 888 096,00 

EUR (astoņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņdesmit seši euro un 00 centi) 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 ir 20 (divdesmit) 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. 

6. Par lēmuma izpildi atbild domes 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 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=34703

