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LĒMUMS 
Smiltenē 

2021.gada 25.augusts                                                             Nr. 144 

 (protokols Nr.8, 52.§.) 
 

Par Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniņas" ēkas energoefektivitātes uzlabošanas 

būvprojekta un energosertifikāta izstrādi 

 

Apes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam (apstiprināta ar Apes novada domes 

2014.gada 27.marta sēdes lēmumu Nr.45, protokols Nr.5, 1.p.) Rīcību virzienos R1.16. “Telpu un ēku 

renovācijas”, R1.18. “Energoefektivitātes paaugstināšana” un R1.17. “Materiāltehniskās bāzes 

pilnveidošana (plaukti, interjers, instrumenti, datori, mēbeles, utt.)” iekļautas investīciju projekta 

aktivitātes, kas paaugstina Jāzepa Vītola memoriālās mājas „Anniņu” muzeja ēkas energoefektivitāti, 

kā rezultātā ēkā ir iespēja izveidot mūsdienīgu un interaktīvu muzeja ekspozīciju.  

Jāzepa Vītola memoriālā muzeja „Anniņas” ēka atrodas Gaujienas muižas parka teritorijā, kas ir 

ikvienam pieejama un iecienīta atpūtas un sabiedrisko pasākumu vieta ar kultūrvēsturisku nozīmi un 

gleznainu reljefu. 1922. gadā Gaujienas muižas aldara māju un daļu no parka piešķīra īpašumā Latvijas 

konservatorijas dibinātājam, profesoram Jāzepam Vītolam un 1961.gadā te ierīkoja piemiņas muzeju. 

Šobrīd ēka ir Valsts nozīmes vēstures piemineklis Nr.7 kā komponista Jāzepa Vītola dzīves vieta. 

1988.gada aprīlī ugunsgrēkā ēka nodega un lielā steigā tika atjaunota, gatavojoties plānotajiem 

komponista 125.jubilejas pasākumiem. Šobrīd realizētā būve ir pilnībā karkasa konstrukcijās ar dēļu 

un nomaļu apšuvumu. Šis mēģinājums atdarināt vēsturisko faktūru divās ēkas 1.stāva aizmugures 

fasādēs nav veiksmīgs. Apšuvuma neblīvums sekmējis arī siltumizolācijas materiāla izbiršanu un 

rukumu, līdz ar to siltumizolācija nepietiekama. Jumta konstrukcijas pašreizējā izpildījumā nav 

pietiekami drošas, nekorekti izpildītas elementu savienojuma vietas, vērojamas pārsegumu 

virsnormatīvās izlieces. Šobrīd ēkas pirmajā stāvā 3 malkas krāsnis, 2.stāvā muzeja ekspozīcija pilnībā 

bez apkures. Centralizētas ūdensapgādes nav, ūdens tiek ievadīts no avota, notekūdeņu savākšana 

izsmeļamajā bedrē. Lai kaut nedaudz uzlabotu ēkas siltumtehniskos parametrus, daļā 1.stāva telpu 

veikta ārsienu siltināšana no iekšpuses. 1.stāva galerija apkārt ēkai atjaunota 2019.gadā. 2020.gadā 

tika izstrādāts jaunas muzeja ekspozīcijas dizaina skiču projekts, lai ēkas atjaunošanu un pārbūvi 

veiktu mērķtiecīgi, atbilstoši nepieciešamajām muzeja darbības funkcijām. Darba gaitā tika 

profesionāli un kvalitatīvi izvērtēts Jāzepa Vītola muzeja potenciāls, definēti attīstības virzieni un 

izstrādāta ekspozīcijas dizaina koncepcija muzeja misijas turpmākai sekmīgai īstenošanai. 

Apes novada dome pašvaldības 2021.gada budžetā bija paredzējusi finansējumu Jāzepa Vītola 

memoriālās mājas „Anniņu” muzeja ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas un energosertifikāta 

izstrādei. 

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. 
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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 5. punktu, 

pašvaldībai ir autonomā funkcija rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību 

saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un 

pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.). 

Lai sekmīgi startētu 2021.–2027. gadā Eiropas Savienības (ES) investīciju projektos un būtu 
augstas gatavības investīciju projekta pieteikums Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniņas" ēkai 

nepieciešams izstrādāt pilnu tehnisko dokumentāciju, nodrošinot iespēju kvalificēties un iesniegt 

projekta pieteikumus pieejamajās programmās. 

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

3. un 6.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.un 5.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 

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. Uzsākt Jāzepa Vītola memoriālā muzeja "Anniņas" ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas un 

energosertifikāta izstrādi, nosakot indikatīvās izmaksas 45 000 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši euro 

00 centi) apmērā. 

2. Finansējumu paredzēt no Smiltenes novada pašvaldības budžeta. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un plānošanas nodaļa. 

4. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt 2021. gada budžetā. 

5. Lēmuma kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                       E.Avotiņš 
 

   

 


