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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 11.maijā                                                                                                             Nr.262 

(sēdes protokols Nr.7, 1.§.) 

 

Par augstas gatavības investīciju projekta „Smiltenes vidusskolas  un inženiertīklu pārbūve” 

pieteikuma iesniegšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai 

Covid-19 infekcijas radīto seku mazināšanai reģionālā līmenī un administratīvi teritoriālās 

reformas mērķu sasniegšanai pašvaldības var izstrādāt augstas gatavības investīciju projektus un 

pretendēt uz valsts līdzfinansējuma saņemšanu. Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumi 

Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi) noteic augstas gatavības pašvaldību investīciju 

projektu, kas mazina Covid-19 infekcijas izplatības radītās sekas reģionālā līmenī un sekmē 

administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pieteikšanas nosacījumus valsts 

līdzfinansējuma saņemšanai, kā arī Investīciju projektu izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas 

kārtību.  

Atbilstoši Noteikumu 3. punktam pašvaldības līdz 2021.gada 14.maijam var iesniegt 

Investīciju projektus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ievērojot, ka investīciju 

projekta īstenošana paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā, un 

Investīciju projekts atbilst Noteikumos noteiktajiem mērķiem, tostarp - pašvaldību pakalpojumu 

infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem, ja valsts 

budžeta finansējums ir ne mazāk kā 500 000 EUR un ne vairāk kā 3 000 000 EUR vienam projektam. 

Saskaņā ar Noteikumu 3.8. apakšpunktu, pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta 

īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15 % apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta 

izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma. 

 Izvērtējot Smiltenes novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plānā (uzdevumu 

3.3.6.: “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu” un uzdevumu 3.2.: Sakārtota vides 

infrastruktūra) iekļautos projektus un to atbilstību Noteikumos definētajiem mērķiem un augstas 

projektu gatavības nosacījumiem, kā arī ņemot vērā projektu prioritāti un to īstenošanas pozitīvo 

ietekmi uz novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos un Covid-19 ekonomisko un 

sociālo seku mazināšanos, Smiltenes novada dome plāno iesniegt projekta pieteikumu “Smiltenes 

vidusskolas  un inženiertīklu pārbūve”. Projektā paredzēta skolas vēsturiskā korpusa pārbūve, 

būvprojekta Mācību ēkas pārbūve Dakteru ielā 27, Smiltenē, III-kārta ietvaros, kas ir noslēdzošā 

kārta skolas mācību ēkas pārbūves darbos. Pēc noslēdzošās kārtas pārbūves darbiem, mācības būs 

iespējams atsākt visos mācību ēkas korpusos,  tiks nodrošināta vides pieejamība visā skolā, tiks 

nodrošinātas atbilstošas mācību telpas, akustika, energoefektivitāte. Vienlaicīgi, lai nodrošinātu 

ugunsdzēsības prasību izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem un nodotu ekspluatācijā skolas 

mācību korpusus, nepieciešams veikt ūdensvada pārbūvi Avotu ielā, kas ir paredzēti būvprojekta 

“Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pārbūve Avotu ielā, Smiltenē” I.kārtā. Esošais ūdensvads 

nespēj nodrošināt nepieciešamo ūdens apjomu, lai nodrošinātu ugunsdzēsības prasības pie Smiltenes 

vidusskolas, un nodrošināt ūdensapgādi no divām neatkarīgām ūdens ņemšanas vietām. 

Investīciju projekta „Smiltenes vidusskolas  un inženiertīklu pārbūve” kopējā izmaksu summa 

ir 1100 000,00 euro. Pašvaldības budžeta plānotais līdzfinansējums 176000,00 (viens simts 

septiņdesmit seši tūkstoši euro nulle centi) apmērā no kopējām Investīciju projekta izmaksām, 

nodrošinot to līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai 

Investīciju projekta mērķis - uzlabot mācību vidi Smiltenes vidusskolā, pārbūvējot vēsturisko 

korpusu un nepieciešamās inženierkomunikācijas 
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Investīciju projekta tehniskā gatavība – Būvprojekts “Mācību ēkas pārbūve Dakteru ielā 27, 

Smiltenē” būvprojektā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, Būvatļaujas Nr. 12-

15/18/12; Būvprojekts “Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas pārbūve Avotu ielā, Smiltenē” 

būvprojektā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, Būvniecības lietas Nr. BIS-BL-

122799-416. 

Atbilstoši Noteikumu 3.2. apakšpunktam investīciju projekta iesniedzējs Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. punktā minētajos gadījumos iesniedz 

pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmumu par investīciju projekta īstenošanu. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam uzdevumu 

3.3.6.: “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu” un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 19., 27. punktu, Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa 

noteikumu Nr.242 “Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un 

finansējuma piešķiršanas kārtība” 1.,3.,4. punktu, atklāti balsojot ar 10 balsīm par (Andis Rozītis, 

Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, 

Kārlis Lapiņš, Kaspars Markss,Vairis Tralla), pret - nav, atturas – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Līdz 2021.gada 14.maijam sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā augstas gatavības pašvaldības investīciju projektu “Smiltenes vidusskolas  un 

inženiertīklu pārbūve” ar kopējām Investīciju projekta izmaksām 1100000,00 euro (viens 

miljons viens simts tūkstoši euro nulle centi). 

2. Noteikt, ka Investīciju projekta īstenošanai pašvaldība nodrošina: 

2.1. pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 176000,00 (viens simts septiņdesmit seši tūkstoši 

euro nulle centi) apmērā no kopējām Investīciju projekta izmaksām, nodrošinot to līdz 

valsts budžeta finansējuma izmaksai; 

2.2. Investīciju projekta pilnībā īstenot 2021. gadā, nodrošinot, ka Investīciju projekta 

īstenošanā 100 % valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz 2021. gada 31. 

decembrim; 

2.3. veikto investīciju uzturēšanu nākotnē un to ilgtspēju. 

3. Iesniegt Investīciju projekta pieteikumu apvienojamo Apes novada, Raunas novada un 

Smiltenes novada pašvaldību finanšu komisijai saskaņojuma saņemšana Investīciju projekta 

īstenošanai. 

4. Par Investīciju projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu noteiktajā 

termiņā atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 

5. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt pašvaldības 2021. gada budžetā. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                    (paraksts)                                       E.Avotiņš 
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