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Par Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 2022. gadā 

 

Pamatojoties uz 2021. gada 29. jūnija MK rīkojuma Nr. 453 “Par atbalstītajiem 

pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes 

seku mazināšanai un novēršanai” (turpmāk- Rīkojums) un Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2021.gada 21.jūlija protokolu Nr.20, 

Smiltenes novada pašvaldība no Valsts kases saņēma aizdevumu augstas gatavības 

investīciju projekta “Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma 

izbūve Raunas un Drustu pagastos, Raunas novadā” īstenošanai, atbilstoši Aizdevuma 

līgumam aizņēmuma summa ir EUR 364 515,00 (trīs simti sešdesmit četri tūkstoši pieci 

simti piecpadsmit euro), no kuras 85% jeb 312 700,00 euro ir aizņēmums 2021. gadā un 

15% jeb 51 815,00 euro - 2022. gadā. 

Valsts kases aizdevuma izmaksas grafiks pa gadiem tika sadalīts nevis pēc piešķirtā 

valsts aizdevumu procentuālā sadalījuma pēc Ministru Kabineta rīkojumā noteiktā, proti- 

2021.gadā-70% un 2022.gadā- 30% (https://m.likumi.lv/ta/id/324399-par-atbalstitajiem-

pasvaldibu-investiciju-projektiem-valsts-aizdevumu-pieskirsanai-covid-19-izraisitas-krizes-

seku-mazinasanai-un-noversanai), bet pēc būvnieka izpildes prognozēm- attiecīgi 

2021.gadā- 85 % un 2022.gadā- 15%.  

Ņemot vērā līguma ar būvuzņēmēju darba izpildes noteikumus, kuros paredzēta 

darba izpilde realizējot ne mazāk kā 70% no kopējā būvdarbu apjoma līdz 2021.gada 

31.decembrim un faktisko situāciju, ka realizēto būvdarbu apjoms uz 15.decembri sastāda 

76% no kopējās izpildes, aizņēmuma izņemšanas nosacījumi ir ievēroti un decembrī Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tika lūgts pārcelt uz 2022.gadu neizņemto 

aizņēmuma daļu EUR 33 946,70 (trīsdesmit trīs tūkstoši deviņi simti četrdesmit seši euro 

70 centi) apmērā. 

Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumu Nr. 143 “Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 

pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 12. punkts paredz, 

ka būvdarbu gadījumā līdz 2022. gada 1. aprīlim var veikt grozījumus valsts aizdevuma 

līgumā par valsts aizdevuma sadalījumu 2021. un 2022. gadam, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

12.1.  valsts aizdevuma apmērs pēc grozījumu veikšanas valsts aizdevuma līgumā 

nepārsniedz 2021. gadā pašvaldības noslēgtajā valsts aizdevuma līgumā noteikto un 

neizmantoto valsts aizdevuma apmēru; 

12.2. valsts aizdevuma līguma grozījumiem pievienots darbu veikšanas kalendāra 

grafiks un attiecīgās pašvaldības domes lēmums, kas apliecina pašvaldības gatavību īstenot 

investīciju projektu 2022. gadā; 
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12.3. investīciju projekts ar Ministru kabineta lēmumu tika atbalstīts 2021. gadā un 

tā īstenošana tika plānota līdz 2022. gadam.  

 

Pamatojoties uz 2022. gada 22. februāra MK noteikumu Nr. 143 “Noteikumi par 

kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi 

pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, kas izdoti saskaņā 

ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29. panta 1.2 daļu, 12.punktu, 

atklāti balsojot ar 13 balsīm “PAR” – (Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Jānis Āboliņš, 

Astrīda Harju, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Ilze Vergina, Raivis Vizulis, Otārs 

Putrālis, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Toms Markss), “PRET” – nav, 

“ATTURAS”- nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Apliecināt Smiltenes novada pašvaldības gatavību īstenot investīciju projektu 

“Pašvaldības autoceļu un ielu seguma atjaunošana un apgaismojuma izbūve Raunas un 

Drustu pagastos, Raunas novadā” līdz 2022.gada jūlijam saskaņā ar būvuzņēmēja iesniegto 

kalendāro grafiku. 

2. Vērsties Valsts kasē ar lūgumu veikt grozījumus valsts aizdevuma līgumā, 

paredzot sekojošu  aizdevuma izlietojumu pa gadiem: 

2021. gads -  EUR 278 753,30 (divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši septiņi 

simti piecdesmit trīs euro 30 centi); 

2022. gads – EUR 85 761,70 (astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti 

sešdesmit viens euro 70 centi). 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                          E. Avotiņš 

 

 

 


