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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 26.maijā                                              Nr. 265 

                       (protokols Nr.8,  3.§.) 

         

Par investīciju projektu “Ventilācijas sistēmas izbūve Palsmanes pamatskolas internāta 

ēkā” 

 

Ministru kabineta 2021.gada 18.maija sēdē ir apstiprināti grozījumi Ministru kabineta 

2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 „Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu 

pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība” (turpmāk – Ministru kabineta 

noteikumu grozījumi), kas nosaka pieteikšanās, vērtēšanas un finansēšanas kārtību valsts 

budžeta finansējuma saņemšanai augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas 

uzlabo mācību vidi pašvaldības dibinātās vispārējās izglītības iestādēs, paredzot centralizētas 

mehāniskās ventilācijas sistēmas būvniecību izglītības iestādes ēkā vai tās daļā vai 

decentralizēto ventilācijas sistēmu ierīkošanu atsevišķās izglītības iestādes ēkas telpās 

(turpmāk – Ventilācijas investīciju projekti). 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu grozījumu 3.punktam, pašvaldības līdz 

2021.gada 7.jūnijam var iesniegt Ventilācijas investīciju projektus Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā, ievērojot, ka Ventilācijas investīciju projekta īstenošana 

paredzēta attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un Ventilācijas 

investīcijas projekts atbilst Ministru kabineta noteikumu grozījumu mērķim un, ja valsts 

budžeta finansējums ir ne mazāk kā 50 000 euro un ne vairāk kā 400 000 euro vienam 

Ventilācijas investīciju projektam.  

Izvērtējot Smiltenes novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna 

uzdevumu 3.3.6: “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu” iekļautos projektus 

un to atbilstību Ministru kabineta noteikumu grozījumu definētajiem mērķiem un augstas 

projektu gatavības nosacījumiem, Smiltenes novada dome plāno iesniegt projekta pieteikumu 

“Ventilācijas sistēmas izbūve Palsmanes pamatskolas internāta ēkā”. Projektā paredzēts 

uzstādīt ventilācijas sistēmu internāta ēkas pirmajam stāvam, kurā atrodas mācību klases un 

virtuves bloks. Projektā paredzēts uzstādīt 3 ventilācijas sistēmas: viena mācību klašu blokam, 

otra virtuves blokam, trešā sanmezgliem. 

Ventilācijas investīciju projekta “Ventilācijas sistēmas izbūve Palsmanes pamatskolas 

internāta ēkā” kopējā izmaksu summa ir 72 780,06 euro, plānotais Pašvaldības līdzfinansējums 

ir ne mazāk kā  15 % apmērā no kopējām Investīciju projekta izmaksām. Pašvaldības budžeta 

plānotais līdzfinansējums ir 10 917,01 no kopējām Ventilācijas investīcijas izmaksām. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu grozījumu 3.1 4. punktam, ventilācijas investīciju 

projekta iesniedzējs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20. 

punktā minētajos gadījumos iesniedz pozitīvu apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas 

lēmumu par ventilācijas investīciju projekta īstenošanu. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 

uzdevumu 3.3.6.: “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu” un pamatojoties uz 
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apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2021.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.242 

„Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma 

piešķiršanas kārtība”, ievērojot Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

18.maija atzinumu (sēdes protokols Nr.6), atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, 

Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, 

Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Līdz 2021.gada 7.jūnijam sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijā augstas gatavības pašvaldības Ventilācijas investīciju projektu 

“Ventilācijas sistēmas izbūve Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” ar kopējām 

izmaksām 72 780,06 euro (septiņdesmit divi tūkstoši un septiņi simti astoņdesmit euro 

seši centi). 

2. Noteikt, ka Investīciju projekta īstenošanai pašvaldība nodrošina: 

2.1. pašvaldības budžeta līdzfinansējumu 10 917,01 (desmit tūkstoši deviņi simti 

septiņpadsmit euro un 1 cents) apmērā no kopējām Ventilācijas investīciju 

projekta izmaksām, nodrošinot to līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai; 

2.2. veikto investīciju uzturēšanu nākotnē un to ilgtspēju. 

3. Iesniegt Ventilācijas investīciju projekta pieteikumu apvienojamo Apes novada, 

Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību finanšu komisijai saskaņojuma 

saņemšana Ventilācijas investīciju projekta īstenošanai. 

4. Par Ventilācijas investīciju projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu un 

iesniegšanu noteiktajā termiņā atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 

5. Lēmuma izpildes finansiālo nodrošinājumu paredzēt pašvaldības 2021.gada budžetā. 

6. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                         E.Avotiņš 

 
 
 

 
 
 


