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LĒMUMS
Burtniekos

2022.gada 26.maijā Nr.371
(protokols Nr.11, 56.§)

Par investīciju projekta “Raiņa ielas divkārtu
asfalta seguma atjaunošana Rūjienā, Valmieras
novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu
tā īstenošanai

Pamatojoties, uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 41.panta piekto daļu, likuma “Par
pašvaldību budžetiem” 22., 24.pantu, likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 10.panta trešo
daļu, Ministru kabineta 10.12.2019. noteikumiem Nr.590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem
un galvojumiem”, Ministru kabineta 22.02.2022. 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” 3.1.2.punktu, Valmieras novada pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) bijušo pašvaldību apvienotā investīciju plāna 2021.‒2022.gadam Rīcības
virziena (P – 4) “Pilsētas transporta sistēmas” 40.punktu, Pašvaldības 2022.gada 3.februāra
saistošajiem noteikumiem Nr.37 (ārkārtas sēdes protokols Nr.3, 1.§) “Par Valmieras novada
pašvaldības 2022.gada budžetu”, Pašvaldības 03.02.2022. ārkārtas domes lēmumu Nr.95
(ārkārtas sēdes protokols Nr.3, 12.§) “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības
transporta infrastruktūras projekta “Ietves izbūve un Raiņa ielas pārbūve Rūjienā” īstenošanai”
(turpmāk – Lēmums Nr.95) ,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, J.Jakovins, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. atbalstīt investīciju projekta “Raiņa ielas divkārtu asfalta seguma atjaunošana Rūjienā,
Valmieras novadā” (turpmāk – Investīciju projekts) pieteikuma iesniegšanu Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai;

2. projekta apstiprināšanas gadījumā ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 130 586 euro no Valsts
kases ar piedāvāto kredīta procentu likmi, aizņēmuma atmaksas laiku uz 15 (piecpadsmit)
gadiem no aizņēmuma līguma noslēgšanas brīža un ar atliktā pamatsummas maksājuma
termiņu 18 mēneši, lai nodrošinātu līdzekļus Investīciju projekta īstenošanai;

3. aizņēmuma pamatsummas un kredīta procentu nomaksu garantēt no Pašvaldības
budžeta līdzekļiem;

4. atzīt par spēku zaudējušu Lēmumu Nr.95.

Pielikumā: Informācija par pašvaldības investīciju projektu Covid-19 izraisītās krīzes seku
mazināšanai un novēršanai uz 6 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


