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Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības investīciju projekta “Elektroapgādes tīklu pārbūve 

Palsmanes pamatskolā” īstenošanai 

 

Projekta ideja “Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā” ir jau iekļauta Smiltenes novada 

pašvaldības 2022. gada budžetā, līdz ar to plānots šo projekta pieteikumu iesniegt aizņēmumu 

saņemšanai, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. Projekta ietvaros plānots, pamatojoties uz BVKB 

(Būvniecības Valsts kontroles birojs) izsniegto atzinumu un mācību iestādes esošo elektroapgādes un datu 

tīklu sistēmu fizisko nolietojumu, veikt minēto komunikāciju nomaiņu. Elektroapgādes tīklu pārbūves 

rezultātā paredzēts veikt elektroapgādes, apgaismojuma, datu tīklu un izziņošanas sistēmas nomaiņu visā 

skolā, kā arī izbūvēt ārējo zibensaizsardzības sistēmu. 

Projekts “Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes pamatskolā”  atbilst Smiltenes novada attīstības 

programmas 2022.-2028. gadam rīcības virzienam RV13 “Mājokļi un nekustamais īpašums”, uzdevumam 

U51 “Pilnveidot pašvaldības īpašumu pārvaldību un sakārtošanu”. 

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 2022. gadam” 10. panta pirmā daļa nosaka pašvaldību aizņēmumu 

kopējo palielinājumu 188 138 258 euro apmērā. Šī panta trešā daļa nosaka pašvaldību aizņēmumu 

palielinājumu 70 000 000 euro apmērā pašvaldību investīciju projektu, tajā skaitā izglītības iestāžu 

investīciju projektu, īstenošanai atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā 

noteiktajai kārtībai un ievērojot šādus nosacījumus: pašvaldības budžeta ikgadējais līdzfinansējums, sākot 

ar 2022. gadu, nav mazāks par 15 procentiem un ikgadējais aizņēmuma apmērs nav lielāks par 85 

procentiem no pašvaldības kopējām projekta izmaksām attiecīgajā gadā; pašvaldības budžeta 

līdzfinansējums veikts līdz aizņēmuma izmaksu pieprasījuma iesniegšanai vai vienlaikus ar aizņēmuma 

izmaksu.  

Savukārt minētā panta sestā 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 otrās daļas 1., 2., 3. punktā un trešajā daļā minēto investīciju projektu 

īstenošanai, Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās 

partnerības projektu īstenošanai.  
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Pamatojoties uz 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” (turpmāk – noteikumi), kas izdoti saskaņā ar Covid-19 

infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 3.1.6. punktu pašvaldība var iesniegt investīciju projektu 

pieteikumus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā higiēnas prasību nodrošināšanai 

izglītības iestāžu un sociālās aprūpes centru ēkās un to teritorijās, ja ir Veselības inspekcijas izdots 

atzinums par izglītības iestādes vai sociālās aprūpes centra ēkas vai tās teritorijas neatbilstību higiēnas 

prasībām un būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas nav lielākas par 300 000 euro vienam investīciju 

projektam. 

Saskaņā ar noteikumu 3.1.13. apakšpunktu pašvaldība var iesniegt investīciju projektu pieteikumus 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā vispārējās izglītības iestādes ēkas pārbūvei vai 

jaunas ēkas būvniecībai, ievērojot šādus nosacījumus: būvdarbu valsts aizdevuma izmaksas par vienu 

izglītojamo nepārsniedz 16 000 euro esošas ēkas pārbūvei; ja investīciju projekts paredz aktivitātes 

pamatskolā, minimālais izglītojamo skaits izglītības iestādē ir (un izglītojamo skaita prognoze liecina, ka 

arī turpmākajos piecos mācību gados būs) ne mazāks kā 135 un vidējais izglītojamo skaits katrā no klašu 

grupām – ne mazāks kā 15. 

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. 

prim panta pirmās daļas, „Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. pantu, Ministru kabineta 2022. gada 22. 

februāra noteikumiem 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”, 

Ministru kabineta 2019.gada 10. decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem 

un galvojumiem” 7. punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm "PAR" - (Edgars Avotiņš, Andris Abrāmovs, 

Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, Toms Markss, Otārs Putrālis, Ervīns Labanovskis, Ainārs Mežulis, Jānis 

Āboliņš, Astrīda Harju), "PRET" – nav, "ATTURAS – nav,   

    Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības investīciju projekta “Elektroapgādes tīklu pārbūve Palsmanes 

pamatskolā”   finansēšanu, ņemt 2022.gadā aizņēmumu līdz EUR 65 607 (sešdesmit pieci tūkstoši 

seši simti septiņi euro un 00 centu) apmērā no Latvijas Republikas Valsts kases. 

2. Lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma pamatsummas atliktais maksājums ir viens gads no  

aizdevuma līguma noslēgšanas brīža, un atmaksas termiņš 10 (desmit) gadi, maksājot Latvijas 

Republikas Valsts kases noteikto aizdevuma procentu likmi. 

3. Lēmumā minētā aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžetu. 

4. Uzdot 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 Finanšu nodaļas vadītājs Jānis Adienis. 

7. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos Mārtiņam Ulānam. 

8. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            E.Avotiņš 
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