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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 31.martā              Nr.172 

                  (protokols Nr. 5, 47.§) 
 

Par aizņēmumu no Valsts kases ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) Mācību vides 

uzlabošana Smiltenes vidusskolā” īstenošanai  

 

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

Rīcības virziens 2.1.”Kvalitatīvi un pieejami izglītības pakalpojumi mūža garumā, kā arī 

rīcības virziens 3.3. “Labiekārtoti sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti” un uzdevums 

3.3.6. “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu”. Smiltenes novada Attīstības 

programmas 2012.-2018.gadam Investīciju plānā ir iekļauta projekta ideja “Mācību vides 

uzlabošana Smiltenes vidusskolā”. 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās 

izglītības iestāžu mācību vidi” projekta idejas “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā” 

apraksts saskaņots Izglītības un zinātnes ministrijā (atbilde 17.02.2017.), kā arī Reģionālās 

attīstības koordinācijas padomes 25.04.2017. sēdē.  

2018.gada 6.jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja Smiltenes novada 

domes iesniegto projektu “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā”, kas jāīsteno līdz 

2021.gada 31.augustam. Projekta ietvaros tika pārbūvēts skolas sporta laukums Dakteru ielā 

27, Smiltenē, un veikti demontāžas darbi, bet 2020.gada janvārī pabeigta internāta izbūve 

blakus Smiltenes vidusskolas mācību ēkai Dakteru ielā 27. 2019.gadā uzsākts atjaunot 

Smiltenes vidusskolas ēku Dakteru ielā 27, Smiltenē – izbūvējot vidējo mācību korpusu, 

veidojot ergonomisku mācību vidi ar moderniem IKT risinājumiem, kā arī šobrīd norisinās 

skolas K5 korpusu pārbūve, modernizējot mācību telpas un izveidojot multimediju 

laboratoriju, bibliotēku. Projekta īstenošanas gaitā ir radies būvniecības darbu sadārdzinājums, 

kā arī nepieciešams finansējums, lai iegādātos modernās informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas.  

Šobrīd noslēgti līgumi par: 

1. mācību ēkas Dakteru ielas 27, Smiltenē, pārbūvi - izpildītājs SIA “R.K.C.F. 

RENESANSE”, līguma summa 3 999 705,18 EUR; 

2. mācību ēkas Dakteru ielas 27, Smiltenē (korpusa K4 un korpusa K5) pārbūves 

būvdarbu uzraudzību - izpildītājs SIA “MARČUKS”, līguma summa 39 121,72 EUR; 

3. mācību ēkas Dakteru ielas 27, Smiltenē (korpusa K4 un korpusa K5) pārbūves 

būvdarbu autoruzraudzību - izpildītājs SIA “Firma L4”, līguma summa 13 939,20 

EUR. 

Projekta īstenošanai 2019.gada 1.augustā ar Valsts kasi noslēgts Aizdevuma līgums 

Nr.A2/1/19/290 par summu 2 869 035,00 euro. Aizņēmuma summa izmantota 2019. un 

2020.gadā internāta ēkas būvniecībai un mācību ēkas 1.kārtas K4 korpusa būvniecībai. 

2020.gada 12.maijā ar Valsts kasi noslēgts Aizdevuma līgums Nr.A2/1/20/185 par summu 



723 193,00 euro mācību ēkas korpusa K4 un korpusa K5 būvniecības turpināšanai. 

Aizņēmuma neizlietotais atlikums 2021.gada martā ir 92012,50 euro. 

Lai nodrošinātu ERAF projekta (Nr.8.1.2.0/17/I/034) Mācību vides uzlabošana Smiltenes 

vidusskolā” turpmāko 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.8.1.2.0/17/I/034) “Mācību vides uzlabošana 

Smiltenes vidusskolā” finansēšanu, ņemt vidējā termiņa aizņēmumu līdz 696 616,00 

euro (seši simti deviņdesmit seši tūkstoši seši simti sešpadsmit 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 29 (divdesmit deviņi) 

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. 

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


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 
 

 


