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LĒMUMS 
Smiltenē 

 

2021.gada 25.augusts                                                              Nr. 143 

 (protokols Nr.8, 51.§) 
 

Par Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas sporta kompleksa jumta remontu 

 

Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas (ar 2021.gada 1.septembri – pamatskola) direktore 2020.gada 

otrajā pusgadā vērsusies Apes novada domē ar lūgumu rast iespēju veikt izglītības iestādes sporta zāles 

termo paneļu jumta seguma apsekošanu ar mērķi noteikt jumta seguma tehnisko stāvokli un spēju 

pildīt tam paredzēto funkciju.  

Izglītības iestādes sporta zālei ir uzlikts sendviču tipa jumts, kuram ir konstatētas konstruktīvas 

nepilnības un laika gaitā atmosfēras darbības ietekmē blīvējums starp jumta paneļiem ir izkaltis un 

zaudējis savu elastību, kā rezultātā caur jumta paneļu savienojuma vietām tek ūdens. Izglītības iestāde, 

iespēju robežās ir veikusi dažādus pasākumus, lai radušos situāciju novērstu, taču veiktie darbi nav 

devuši vēlamo rezultātu. Lai izglītības iestādes sporta zāle varētu turpināt savu darbību atbilstoši 

noteiktajai funkcijai un spētu nodrošināt pilnvērtīgu un drošu zāles ekspluatāciju gan izglītojamajiem, 

gan citiem apmeklētājiem, ir nepieciešams radušos situāciju novērst. Izglītības iestādes sporta zāles 

jumta segumam tika veikta apsekošana, kā rezultātā ir saņemts sertificēts eksperta viedoklis un 

risinājums, kā arī sastādīta defektu novēršanas izmaksu aprēķinu - tāme. Apes novada dome 

pašvaldības 2021.gada budžetā bija paredzējusi finansējumu izglītības iestādes sporta kompleksa 

jumta remontam. 

Smiltenes novada pašvaldība ar 2021.gada 28.jūnija lēmumu Nr.67 (protokols Nr.5, 44.§) “Par 

saistošo noteikumu Nr.2/2021 “Par Smiltenes novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.gadam” 

projekta apstiprināšanu” apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības apvienotais budžets  2021.gadam. 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, 

Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļautās Apes novada domes institūciju, finanšu, 

mantas, tiesību un saistību pārņēmēja. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.un 6.punkts noteic pašvaldības pienākumu 

racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, kā arī atbilstoši 

apstiprinātajam pašvaldības budžetam racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus, lai 

izpildītu savas funkcijas. Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu, 

pašvaldībai ir autonomā funkcija gādāt par iedzīvotāju izglītību un veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu. 

Ņemot vērā augstāk minēto un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 

3. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par budžetu un finanšu 

vadību” 6.pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 28.pantu, 30.pantu , atklāti balsojot ar 13 balsīm 

“Par” (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 
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Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, 

Raivis Vizulis), “Pret” - nav, “Atturas” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas sporta kompleksa jumta remontam indikatīvās izmaksas 

EUR 53 411.88 (piecdesmit trīs tūkstoši četri simti vienpadsmit euro un 88 centi) apmērā un 

būvuzraudzības indikatīvās izmaksas EUR 1068.00 (viens tūkstotis sešdesmit astoņi euro un 00 centi).  

2. Finansējumu paredzēt no Smiltenes novada pašvaldības budžeta. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktors. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli - Apes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              E.Avotiņš 
 
 

 


