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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 26.maijā                                              Nr. 270 

                       (protokols Nr.8,  8.§.) 

Par pašvaldības izglītības iestāžu investīciju projekta “Grundzāles pamatskolas 

elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve” pieteikuma iesniegšanu 

Šā gada 23.aprīlī ir stājušies spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.258 „Kārtība, kādā 

izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma 

saņemšanai” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi), kas paredz kārtību, kādā pašvaldības 

sagatavo ilgtspējīgas izglītības funkcijas izpildes investīciju projektus valsts budžeta 

aizņēmumu saņemšanai, un kādā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtē tos. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 4.punktā noteiktajam pašvaldības investīciju 

projektu pieteikumus Izglītības un zinātnes ministrijā var iesniegt katru mēnesi līdz desmitajam 

datumam, ievērojot Ministru kabineta noteikumu 5., 6. un 7.punktā (ja attiecināms) noteikto. 

Projekta ideja “Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve” ir jau 

iekļauta Smiltenes novada 2021.gada budžetā un līdz ar to plānots šo projekta pieteikumu 

iesniegt aizņēmumu saņemšanai Izglītības un zinātnes ministrijai, atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem. Projekta “Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve” 

mērķis ir  veikt Grundzāles pamatskolas elektrotīklu nomaiņu, lai skolas mācību klašu telpās 

nodrošinātu kvalitatīvu, atbilstošu apgaismojumu, jo esošais apgaismojums atsevišķās vietās ir 

nepietiekams, vienlaicīgi ar apgaismojuma nomaiņu tiek nomainīti arī spēka tīkli. Kopējās 

projekta izmaksas ir 103 500 eiro. 

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

uzdevumu 3.3.6.: “Uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un aprīkojumu” un pamatojoties uz 

apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumi Nr.258 „Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību 

izglītības iestāžu investīciju projektus valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, ievērojot 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 18.maija atzinumu (protokols 

Nr.6), atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute 

Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, 

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

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Līdz 2021.gada 10.jūnijam sagatavot un iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai 

investīcijas projektu “Grundzāles pamatskolas elektroapgādes tīklu 2.kārtas pārbūve” 

aizņēmumu saņemšanai 103 500 euro (viens simts trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 

centu). 

2. Par investīciju projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu 

noteiktajā termiņā atbild Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt domes izpilddirektoram.  

 

Domes priekšsēdētājs                          E.Avotiņš 
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