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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 10.februārī                                              Nr. 69 

                       (protokols Nr.3.,  4.§.) 
 

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2017.gada 27.decembra lēmumā “Par 

projekta iesnieguma "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" sagatavošanu un 

projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu” (sēdes protokols Nr.19; 4.§.) 

2017.gada 27.decembrī, pamatojoties uz darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projektu 

īstenošanas nosacījumiem, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 2. un 10. punktu un Centrālās 

finanšu un līgumu aģentūras izsludināto ierobežotās projektu iesniegumu atlases otro atlases kārtu 

pasākumam “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” un saskaņā ar Smiltenes novada 

attīstības programmas 2012-2018.gadam iekļauto Rīcības virzienu 2.1. ”Kvalitatīvi un pieejami 

izglītības pakalpojumi mūža garumā”, kā arī Rīcības virzienu 3.3. “Labiekārtoti sabiedriskās 

nozīmes teritorijas un objekti” un uzdevumu 3.3.6. “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un 

aprīkojumu”, ņemot vērā Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2017. gada 19.decembra atzinumu, dome pieņēma lēmumu Nr.19; 4§ “Par projekta 

iesnieguma "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" sagatavošanu un projekta īstenošanai 

nepieciešamo līdzfinansējumu”. 

No 2018.gada 6.jūnija, kad stājās spēkā Smiltenes novada domes un Centrālās finanšu un 

līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) noslēgtā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr. 8.1.2.0/17/I/034  par  projekta Nr.8.1.2.0/17/I/034 “Mācību vides uzlabošana 

Smiltenes vidusskolā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, Projekta īstenošanas gaitā ir atjaunots 

skolas sporta laukums, izbūvēta internāta ēka, noslēgumam tuvojas K4 un K5 korpusu izbūve, kā 

arī iegādāta lielākā daļa mācību korpusam paredzētā inventāra. Projekta īstenošanu paredzēts 

pabeigt līdz 2021.gada 31.augustam. 

2019.gada 11.jūnijā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos 

Nr.323 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa 

“Uzlabot vispārējas izglītības iestāžu mācību vidi” īstenošanas noteikumi”, kas paredz Valsts kases 

aizdevumu izsniegšanas kārtību, nosakot, ka aizdevumi Eiropas Savienības fondu projektu 

īstenošanai tiek izsniegti apmērā, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu. Bez 

iepriekšminētā, atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos, 2021.gadā pašvaldībām tika samazināti 

ienākumi, t.sk. iedzīvotāju ienākuma nodoklis pārdalīts par labu valsts budžetam, samazinātas 

nekustamā īpašuma nodokļa prognozes, kā arī samazināts ieņēmumu apjoms no Pašvaldības 

izlīdzināšanas fonda. Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams veikt grozījumu ar CFLA 2018. 

gada 6. jūnijā noslēgtajā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 

8.1.2.0/17/I/034, pārceļot daļu K5 korpusa neattiecināmo izmaksu 242 845,97 euro apmērā uz 

projekta attiecināmajām izmaksām, lai rastu pašvaldībai iespēju par šo summu saņemt Valsts kases 

aizdevumu un projektu varētu īstenot līgumā noteiktajā termiņā. 

Noslēdzoties iepirkumiem Nr. SND/2017/14/AK “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

“Smiltenes vidusskolas mācību vides uzlabošana””, Nr. SND/2018/14/M “Skolas sporta laukuma 

pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē – I.kārta”, Nr. SND/2018/35/M “Smiltenes vidusskolas K2 un 
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K3 korpusu demontāža”, Nr. SND/2018/34/M “Būvdarbu uzraudzība “Smiltenes vidusskolas K2 

un K3 korpusu demontāža””, Nr. SND/2018/29/M “Objekta “Skolas sporta laukuma pārbūve 

Dakteru ielā 27, Smiltenē- I.kārta” būvdarbu uzraudzība”, Nr. SND/2018/11/AK “Internāta 

jaunbūvē Dakteru iela 27, Smiltenē”, Nr. SND/2018/47/M “Būvdarbu uzraudzība “Internāta 

jaunbūve, Dakteru iela 27, Smiltenē””, Nr. SND/2019/1/AK “Mācību ēkas Dakteru ielā 27 

pārbūve, Smiltenē”, Nr. SND/2019/4/AK “Būvdarbu uzraudzība “Mācību ēkas Dakteru ielā 27 

pārbūve, Smiltenē””, Nr. SND/2020/5/AK “Ilgtspējīgs mēbeļu iepirkums Smiltenes vidusskolas 

internātam”, konstatēts, ka projekta īstenošanai ir nepieciešams par 171 398,02 euro (viens simts 

septiņdesmit viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit astoņi euro divi centi) vairāk kā sākotnēji 

plānots.  

Izvērtējot iepriekš minētos apstākļus dome secina, ka ir grozāms tās 2017.gada 27.decembra 

lēmuma “Par projekta iesnieguma "Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" sagatavošanu 

un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu” (sēdes protokols Nr.19; 4.§.)”, 1.punkts, jo 

ir pieaugušas Projekta kopējās izmaksas un minētā lēmuma 2.punkts, jo mainās pašvaldības 

līdzfinansējums Projekta īstenošanai. 

Ņemot vērā norādīto, 2018. gada 6. jūnija Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta 

īstenošanu Nr.8.1.2.0/17/I/034, Smiltenes novada attīstības programmas 2012-2018.gadam 

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

Rīcības virzienu 3.3. “Labiekārtoti sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti” un uzdevumu 3.3.6. 

“Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība”  un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19., 27. 

punktu,  Ministru kabineta 2016. gada 24.maija noteikumu Nr.323 “Darbības programmas 

"Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu 

mācību vidi" īstenošanas noteikumi” 1., 26., 56. punktu,  

atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars 

Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla, 

Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Grozīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2017.gada 27.decembra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.19; 4§) “Par projekta iesnieguma "Mācību vides uzlabošana Smiltenes 

vidusskolā" sagatavošanu un projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu”: 

1.1. 1. punktā skaitli un vārdus “7 252 271,39 euro (septiņi miljoni divi simti piecdesmit 

divi tūkstoši divi simti septiņdesmit viens eiro un trīsdesmit deviņi centi)” aizstāt ar 

skaitli un vārdiem “7 423 669,41 euro (septiņi miljoni četri simti divdesmit trīs tūkstoši 

seši simti sešdesmit deviņi eiro un 41 cents)”. 

1.2. izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 

“2. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 5 199 377,88 euro (pieci miljoni viens 

simts deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit septiņi eiro un 88 centi), no 

kurām Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 1 874 930,28 (viens 

miljons astoņi simti septiņdesmit četri tūkstoši deviņi simti trīsdesmit eiro un 28 centi, 

Valsts budžeta dotācija 770 400,45 EUR (septiņi simti septiņdesmit tūkstoši četri simti 

eiro un 45 centi), Smiltenes novada dome garantē līdzfinansējumu 2 554 047,15 euro 

(divi miljoni pieci simti piecdesmit četri tūkstoši četrdesmit septiņi eiro un 15 centi) 

no attiecināmām izmaksām un sedz projekta neattiecināmās izmaksas, kas sastāda 

2 224 291,53 euro (divi miljoni divi simti divdesmit četri tūkstoši divi simti 

deviņdesmit viens eiro un 53 centi).”. 

2. Lēmuma izpildi finansiālo saistību izpildi nodrošināt no pašvaldības 2021.gada budžeta. 

3. Par projekta “Mācību vides uzlabošana Smiltenes vidusskolā" grozījumu sagatavošanu un 

iesniegšanu atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Dille. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 



 

5. Kancelejas nodaļai ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas publicēt 

informāciju par pieņemto lēmumu pašvaldības interneta mājas lapā www.smiltene.lv.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                E.Avotiņš 
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