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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī                                                 Nr. 121 

                       (protokols Nr.4,  51.§.) 
 

 

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2020.gada 29.jūlija lēmumā Nr.454 “Par 

projekta iesnieguma "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes 

pamatskolas internāta ēkā" sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam 4.2.2.” 

Smiltenes novada dome 2020.gada 10.augustā iesniedza projektu "Energoefektivitātes pasākumu 

īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā"  Centrālā finanšu un līgumu 

aģentūrā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības 

integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo 

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 

Projekta ietvaros ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Palsmanes 

pamatskolas internāta ēkā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un 

attiecīgie pašvaldības maksājumi par enerģijas patēriņu, samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā 

arī uzlaboti ēkā nodarbināto cilvēku darba apstākļi un uzlaboti skolēnu mācību apstākļi. Projekta 

ietvaros ir plānots uzstādīt arī atjaunojamos enerģijas komponentus: saules kolektorus un saules 

paneļus.  

Projektā ir noteikti šādi rezultatīvie rādītāji: no atjaunojamiem energoresursiem saražotā 

papildjauda palielināta par 0.021 MW; ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto primārās 

enerģijas kilovatstundu gadā ir 2.28 EUR/kWh; ieguldītais ERAF finansējums uz vienu ietaupīto 

ogļskābās gāzes emisijas ekvivalenta tonnu gadā ir 8 496.67 EUR/t. 

Tālākai projekta virzībai ir izstrādāts un Smiltenes novada Būvvaldē apstiprināts tehniskais 

būvprojekts, izstrādāta būvdarbu tāme. Atbilstoši tehniskajam būvprojektam projekta īstenošanas 

kopējās plānotās izmaksas par būvdarbiem, būvuzraudzību un autoruzraudzību ir palielinājušās no 850 

000,00 EUR (astoņi simti piecdesmit tūkstoši eiro nulle centi) uz 1 169 746,69 EUR (viens miljons 

viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši eiro sešdesmit deviņi centi). 

2021.gada 12.janvārī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja projektu ar nosacījumu 

pievienot projektam Smiltenes novadā apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas pozitīvu lēmumu par 

ilgtermiņa saistību uzņemšanos projekta ieviešanas nodrošināšanai, saskaņā ar Administratīvo teritoriju 

un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā noteikto. 

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 

uzdevumu 3.3.6.: “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu” un rīcības virzienu 3.3.6.2. 

“Izglītības iestāžu mācību un internāta telpu rekonstrukcija, energoefektivitātes uzlabošana, izglītības 

iestāžu teritoriju labiekārtošana, izglītības iestāžu optimizācija” un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 23.punktu,  Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumu 

Nr.152 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" īstenošanas noteikumi” 2.4.apakšpunktu, 

41.punktu un Ministru kabineta 2020.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.331 “Par projektu ideju finansējuma 

apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši 

pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas 

"Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana reģionālas nozīmes 

attīstības centru pašvaldībās", 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,  
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Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Grozīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2020.gada 29.jūlija lēmumu Nr.454 “Par 

projekta iesnieguma "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes 

pamatskolas internāta ēkā" sagatavošanu specifiskā atbalsta mērķa pasākumam 4.2.2.” (sēdes 

protokols Nr.14., 45§.): 

1.1. 1.punktā skaitli un vārdus “850 000,00 EUR (astoņi simti piecdesmit tūkstoši eiro un 

00 centi)” aizstāt ar skaitli un vārdiem “1169746,69 EUR (viens miljons viens simts 

sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit seši eiro un 69 centi)”; 

1.2. izteikt 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Ja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprina projektu "Energoefektivitātes 

pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā" par kopējo 

izmaksu summu 1 169 746,69 EUR (viens miljons viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši 

septiņi simti četrdesmit seši eiro un 69 centi), no kuras Eiropas Reģionālā attīstības fonda 

(ERAF) finansējums ir 251 000,00 EUR (divi simti piecdesmit viens tūkstotis eiro un 00 

centi), valsts budžeta dotācija ir 11 073,53 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņdesmit trīs 

eiro un 53 centi) un  Smiltenes novada dome garantē līdzfinansējumu 907 673,16 EUR 

(deviņi simti septiņi tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs eiro un 16 centi).”. 

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

3. Par projekta "Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes 

pamatskolas internāta ēkā" precizējumu sagatavošanu un iesniegšanu Centrālai finanšu un 

līgumu aģentūrai atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja I.Dille. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

      

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 E.Avotiņš 

 


