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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                              Nr. 120 

                       (protokols Nr.4,  50.§.) 

 

Par grozījumu Smiltenes novada pašvaldības domes 2019.gada 26.jūnija lēmumā Nr.455 

“Par projekta iesnieguma "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" 

sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam Nr.9.3.1.” 

2019.gada 26.jūnijā, pamatojoties uz darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 

9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 

un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2.punktu un saskaņā ar Smiltenes 

novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānā iekļauto Rīcības virzienu 2.4. 

“Attīstīti un pieejami veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi” un uzdevumu 2.4.2 “Attīstīt 

sociālo pakalpojumu sistēmu ģimenēm ar bērniem”, Smiltenes novada Attīstības programmas 

2012.-2018.gadam Investīciju plānā iekļauto projekta ideju “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras 

attīstība Smiltenes novadā” un Smiltenes novada domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2019.gada 21.maija atzinumu, dome pieņēma lēmumu Nr.7; 12§ “Par projekta 

iesnieguma "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" sagatavošanu 

specifiskā atbalsta mērķa pasākumam Nr.9.3.1.”. 

        Kopš 2020.gada 1.janvāra sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru norisinās projekta 

“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” īstenošana. Projekta īstenošanas 

gaitā tika izstrādāta tehniskā dokumentācija, 2020.gada 23.oktobrī izsludināts iepirkums 

Nr.SND/2020/8/AK “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra un grupu dzīvokļu ēku 

pārbūve” un saņemti 7 pretendentu pieteikumi. Iepirkumu komisija izvērtēja pieteikumus un šī 

gada 5.februārī pieņēma lēmumu par atklāta konkursa “Daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu 

centra un grupu dzīvokļu ēku pārbūve” uzvarētāju atzīt un līguma slēgšanas tiesības piešķirt 

sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Arčers”, reģistrācijas numurs 40003051954, par piedāvāto 

kopējo līgumcenu 2 979 017,27 bez PVN apmērā. 

        Pamatojoties uz Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk - VPR) Deinstitucionalizācijas plāna 

2017.-2020.gada grozījumiem, kas apstiprināti ar VPR Sociālo pakalpojumu attīstības padomes 

2020.gada 27.novembra lēmumu Nr.39, Smiltenes novada pašvaldības īstenotā projekta “Sociālo 

pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

finansējums ir noteikts 1 797 297,98 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldības finansējums 

62 744,47 EUR, valsts budžeta finansējums 573 483,48 EUR. 

        Izvērtējot iepriekš minēto, secināts, ka ir nepieciešams grozīt pieņemtā lēmuma 1.punktu, jo 

ir izmainījušās projekta kopējās izmaksas no 2 998 830,26 EUR uz 3 976 774,11 EUR, Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda finansējums ir palielinājies no 903 521,95 EUR uz 1 797 297,98 EUR, 

valsts budžeta dotācijas pašvaldības finansējums  no 42 705,08 EUR uz 62 744,47 EUR un 

pašvaldības līdzfinansējums ir samazinājies no 2 052 603,23 EUR uz 1 543 248,18 EUR, un 

pašvaldība vēl saņem papildus valsts budžeta finansējumu 573 483,48 EUR. 

       Ņemot vērā norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

16.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.3), Smiltenes novada Attīstības programmas 2012.-

2018.gadam Rīcības plānā iekļauto Rīcības virzienu 2.4. “Attīstīti un pieejami veselības un sociālās 

aprūpes pakalpojumi” un uzdevumu 2.4.2 “Attīstīt sociālo pakalpojumu sistēmu ģimenēm ar 
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bērniem”, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Ministru 

kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas „Izaugsme un 

nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei 

ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. 

pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās 

un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 2.punktu, atklāti balsojot ar 11 

balsīm "par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze 

Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), "pret" – nav, 

"atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Grozīt Smiltenes novada domes 2019.gada 26.jūnija lēmumu Nr.455 “Par projekta 

iesnieguma "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā" sagatavošanu 

specifiskā atbalsta mērķa pasākumam Nr.9.3.1.” (sēdes protokols Nr.7; 12§.), izsakot tā 

1.punktu šādā redakcijā:   

“1. Projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” kopējās 

izmaksas ir 3 976 774,11 euro (trīs miljoni deviņi simti septiņdesmit seši tūkstoši septiņi 

simti septiņdesmit četri euro un 11 centi),  no kuras Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

finansējums ir 1 797 297,98 eiro (viens miljons septiņi simti deviņdesmit septiņi tūkstoši divi 

simti deviņdesmit septiņi eiro un 98 centi), valsts budžeta dotācijas pašvaldības finansējums 

ir 62 744,47 (sešdesmit divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri eiro un 47 centi), valsts 

budžeta finansējums ir 573 483,48 (pieci simti septiņdesmit trīs tūkstoši četri simti 

astoņdesmit trīs eiro un 48 centi), paredzot Smiltenes novada domes atlikušo līdzfinansējumu  

1 543 248,18 EUR (viens miljons pieci simti četrdesmit trīs tūkstoši divi simti četrdesmit 

astoņi eiro, 18 centi).”. 

2. Lēmuma izpildi finansiāli nodrošināt no pašvaldības 2021. un 2022.gada budžeta. 

3. Par projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā” grozījumu 

sagatavošanu un iesniegšanu atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Dille. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 E.Avotiņš 

 
 


