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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” un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomes 2021.gada 22.septembra protokolu Nr.23 p. 3.28, Smiltenes novada 

pašvaldība no Valsts kases saņēma aizdevumu EUR 111 841,00 (viens simts vienpadsmit 

tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro, 00 centi) apmērā augstas gatavības investīciju 

projekta “Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve” īstenošanai. 

2021. gada 1. oktobrī starp Smiltenes novada pašvaldību  un Valsts kasi noslēgtais 

aizdevuma līgums Nr. A2/1/21/573 paredz  naudas izsniegšanas grafiku 2021. gadā- 

90 622.00 (deviņdesmit tūkstoši seši simti divdesmit divi euro, 00 centi) un 2022. gadā- 

21 219.00 (divdesmit viens tūkstotis divi simti deviņpadsmit euro, 00 centi).  

2021. gada 30. jūlijā tika noslēgts līgums Nr. SNP-S-BU/BP/2-21 starp Smiltenes 

novada pašvaldību un SIA “Woltec” par Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūvi, un 

būvniecības darbi tika uzsākti atbilstoši līguma nosacījumiem. Novembra un decembra 

mēnesī slikto un nepiemēroto laika apstākļu  dēļ tika samazināts izpildes temps un netika 

apgūta visa pieprasītā aizdevuma summa, kā sākotnēji tika plānots. Līdz ar radušo 

situāciju, projektam "Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve"  ir neapgūtā 

aizņēmuma daļa 4 481.36 EUR, kuru vēlamies pārcelt uz 2022.gada neizņemto aizņēmuma 

daļu. 

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,  

 

 “Pašvaldībām, kas valsts aizdevuma līgumus investīciju projektu īstenošanai 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai noslēgušas līdz 2021. gada 31. 

decembrim un līdz 2021. gada 31. decembrim nav nodrošinājušas valsts aizdevuma līgumā 

2021. gadam paredzēto valsts budžeta aizdevuma apmēra izmantošanu, Valsts kase valsts 

budžeta aizdevuma izmaksu 2022. gadā atbilstoši attiecīgajā valsts aizdevuma līgumā 

noteiktajam apmēram un nosacījumiem veic tikai tad, ja pašvaldības 2021. gadā neapgūto 

valsts budžeta aizdevuma īpatsvaru nodrošinājušas no pašvaldības budžeta līdzekļiem un 

iesniegušas Valsts kasē apliecinājumu par to, ka šāds ieguldījums ir veikts, vai ja būvdarbu 

gadījumā līdz 2022. gada 1. aprīlim tiek veikti grozījumi valsts aizdevuma līgumā par 

valsts aizdevuma sadalījumu 2021. un 2022. gadam, ievērojot šādus nosacījumus: 
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12.1. pārceltais 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; 

12.3. investīciju projekts ar Ministru kabineta lēmumu tika atbalstīts 2021. gadā un tā 

īstenošana tika plānota līdz 2022. gadam.” 

Pamatojoties uz augstākminēto 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.pantu, 41. panta piektās daļas, likuma „Par 

pašvaldību budžetiem” 22.panta pirmās daļas, 22.1panta pirmās daļas, „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 14 balsīm “PAR” – (Mārtiņš Vīgants, Ainārs Mežulis, 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 

“Avotu ielas seguma un inženiertīklu pārbūve” līdz 2022.gada augustam 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 86140,64 (astoņdesmit seši tūkstoši viens simts 

četrdesmit euro 64 centi); 

2022. gads – EUR 25700,36 (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti euro 36 

centi). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                 E. Avotiņš 

 

 

 


