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LĒMUMS 

Smiltenē 

  

2022. gada 30.martā Nr. 121    

 (protokols Nr. 8, 10. §) 

  

Par aizņēmumu no Valsts kases pašvaldības prioritārā investīciju 

projekta „Pilsētas stadiona labiekārtošana”  īstenošanai 

 

Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam Investīciju plāna rīcības 

virzienā RV5 “Sports un aktīvā atpūta” definētajiem pašvaldības prioritārajiem investīciju 

projektiem ir  “Pilsētas stadiona labiekārtošana”. 

Lai izpildītu iepriekš norādītās Smiltenes novada attīstības programmas 2022.-2028. 

gadam rīcības, Smiltenes novada pašvaldība jau vairākus gadus mērķtiecīgi strādā pie 

Smiltenes pilsētas stadiona un Tepera sporta un un atpūtas kompleksa infrastruktūras attīstības 

un paplašināšanas. Projektu īstenošana radīs apmeklētājiem tīkamu infrastruktūras vidi, sniegs 

iespēju veicināt sabiedrības, skolas vecuma bērnu veselīgu dzīvesveidu, iesaistot viņus 

dažādās aktivitātēs, gan izglītības procesa ietvaros, gan ārpus izglītības procesa 

pašorganizēšanās ceļā, nodrošinās brīvu un netraucētu pieeju sporta laukuma lietošanai ar 

aktīvo dzīvesveidu saistītām aktivitātēm.   

 Projekta ietvaros “Pilsētas stadiona labiekārtošana” paredzēts realizēt šādas aktivitātes: 

1) Smiltenes pilsētas stadiona servisa ēkas teritorijas labiekārtošanas papildus darbi – 

gājēju celiņa izbūvi, funkcionāli savienojot  Smiltenes pilsētas stadionu ar citiem 

Tepera sporta kompleksa objektiem; 

2) Smiltenes pilsētas stadiona apgaismojuma tīklu būvniecība, uzstādot laukuma 

apgaismojuma balstu pamatus, uzstādot stadiona apgaismojuma balstus un 

gaismekļus; 

3) Smiltenes pilsētas stadiona funkcionēšanai nepieciešamo elektroenerģijas jaudas 

palielināšana. 

Kopējās plānotās projekta izmaksas EUR 230 000,00 (divi simti trīsdesmit tūkstoši euro un 00 

centi). 

Lai nodrošinātu pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Pilsētas stadiona 

labiekārtošana”  2022.gadā plānoto aktivitāšu 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.  
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Likuma „Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta pirmā daļa nosaka pašvaldību 

aizņēmumu kopējo palielinājumu 188 138 258 euro apmērā. Šī panta otrās daļas ceturtais 

punkts nosaka aizņēmumu palielinājumu katras pašvaldības ne vairāk kā diviem noteiktiem 

prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju 

plānam, ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022. gadā 1 000 000 euro 

apmērā, ievērojot šādus nosacījumus: ir sniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības 

programmai, aizņēmumu neattiecina uz pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas 

nodrošināšanu citos investīciju projektos.  

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 

2022. gadam” 10. pantu, Ministru kabineta 2019.gada 10. decembra noteikumu Nr.590 

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 7. punktu, atklāti balsojot ar 11 

balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars 

Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Lai nodrošinātu pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Pilsētas stadiona 

labiekārtošana” finansēšanu, ņemt 2022.gadā aizņēmumu līdz EUR 230 000 (divi simti 

trīsdesmit tūkstoši 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 Attīstības un plānosanas nodaļai sagatavot un iesniegt prioritārā investīciju 

projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. 

5. Uzdot Finanšu nodaļai sagatavot dokumentus iesniegšanai Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomei. 

6. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi sniegt 

atļauju lēmuma 1.punktā minētā aizņēmuma ņemšanai no Latvijas Republikas Valsts 

kases. 

7. Par lēmuma izpildi atbild Finanšu nodaļas vadītājs Jānis Adienis. 

8. Lēmuma izpildi kontrolēt izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos Mārtiņam 

Ulānam. 

9. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                             E. Avotiņš 
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