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LĒMUMS  

Smiltenē 

2021.gada 24.februārī          Nr. 72 
           (protokols Nr. 4, 2.§.) 

 

Par projekta “Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz Galdnieku 

ielai), Smiltenē, Smiltenes novadā” īstenošanu un finansēšanas kārtību 

 

Izstrādātajam būvprojektam “Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz 

Galdnieku ielai), Smiltenē, Smiltenes novadā” 2020.gada 1.septembrī ir saņemta atzīme par 

projektēšanas nosacījumu izpildi. Pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu 2020.gada 

13.novembrī tika izsludināts iepirkums ID Nr.SND/2020/30/M “Transportlīdzekļu novietne 

Raiņa ielā, Smiltenē, Smiltenes novadā” par būvdarbu veikšanu. Iepirkumā tika saņemti 6 

piedāvājumi, pēc iepirkuma rezultātu izvērtēšanas piedāvātā zemākā cena ir 22506,01 EUR 

(divdesmit divi tūkstoši pieci simti seši euro un 1 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

Lai savlaicīgi turpinātu darbu pie projekta ieviešanas un par pieņemto lēmumu informētu 

iepirkuma pretendentus, nepieciešams pieņemt lēmumu par projekta tālāku ieviešanu un 

nepieciešamā finansējuma piešķiršanu. Kopējās plānotās būvdarbu projekta izmaksas ir 

27232,27 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 27 centi), t.sk. 

pievienotās vērtības nodoklis.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19. un 27.punktu, kā 

arī balstoties uz iepirkuma ID Nr.SND/2020/30/M „Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā, 

Smiltenē, Smiltenes novadā”, iesniegtajiem piedāvājumiem un ņemot vērā domes Finanšu un 

attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 16.februāra atzinumu (protokols Nr.3), 

atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, 

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

Tija Zaļkalne, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Īstenot projektu „Transportlīdzekļu novietne Raiņa ielā (no Mētras ielas līdz Galdnieku 

ielai), Smiltenē, Smiltenes novadā”. 

2. Lēmuma izpildei piešķirt nepieciešamo finansējumu 27232,27 EUR (divdesmit septiņi 

tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un divdesmit septiņi centi) apmērā, iekļaujot minēto 

naudas summu 2021.gada pašvaldības budžetā. 

3. Atbildīgā persona par projekta īstenošanu ir Smiltenes novada domes Saimnieciskās 

darbības nodaļas tehnisko projektu vadītājs A.Jaunpetrovičs.  

4. Lēmuma kontroli veikt Smiltenes novada domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      E.Avotiņš 
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