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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 28.aprīlī                     Nr.259 

           Protokols Nr. 6, 64.§. 

 

Par projekta “Atmodas ielas seguma nomaiņa Smiltenē” īstenošanu un finansēšanas 

kārtību 

 

2021.gada 24.martā tika izsludināts iepirkums ID Nr.SND/2021/3/M “Atmodas ielas 

seguma nomaiņa Smiltenē”. Iepirkumā tika saņemts 1 piedāvājums, pēc iepirkuma rezultātu 

izvērtēšanas piedāvātā zemākā cena ir 169824,73 EUR (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši 

astoņi simti divdesmit četri euro 73 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Projekta realizāciju 

paredzēts veikt 2021.gadā. Visus iepirkumā paredzētos darbus paredzēts veikt ne vēlāk kā līdz 

2021.gada 13.augustam. Projekta ietvaros paredzēts veikt Atmodas ielas seguma atjaunošanu 

1,094km garumā. Galvenie darbi: esošā asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana, asfalta armēšanai 

paredzēta ģeokompozīta materiāla iestrāde 0,4km garā ielas posmā, karstā asfaltbetona 

dilumkārtas izbūve, esošo inženierkomunikāciju aku vāku regulēšana un ceļa horizontālo 

apzīmējumu uzklāšana.   

Atbilstoši saņemtajiem piedāvājumiem, kopējās plānotās būvdarbu projekta izmaksas 

209263,12 EUR (divi simti deviņi tūkstoši divi simti sešdesmit trīs euro 12 centi), t.sk. 

būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas un pievienotās vērtības nodoklis.  

2021.gada pašvaldības budžetā iepriekš minēto darbu veikšanai paredzēts finansējums 

188734,55 EUR (viens simts astoņdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti trīsdesmit četri euro 55 

centi), tajā skaitā projekta realizācijai saskaņā ar Satiksmes ministrijas 2020.gada 21.decembra 

rīkojumu Nr.01-03/224 “Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto 

līdzekļu lietošanu” ir ieplānots valsts budžeta līdzfinansējums 132115 EUR (viens simts 

trīsdesmit divi tūkstoši viens simts piecpadsmit euro), pašvaldības finansējums 56619,55 EUR 

(piecdesmit seši tūkstoši seši simti deviņpadsmit euro 55 centi). Atbilstoši  saņemtajiem 

piedāvājumiem projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums 20528,57 EUR (divdesmit 

tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro 57 centi).  

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

arī balstoties uz iepirkuma ID Nr.SND/2021/3/M „Atmodas ielas seguma nomaiņa Smiltenē”, 

iesniegtajiem piedāvājumiem un plānotajām izmaksām projekta autoruzraudzībai un 

būvuzraudzībai, atklāti balsojot ar 9 balsīm “Par” (Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), 

“Pret” - nav, “Atturas” – nav,  

Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Īstenot projektu „Atmodas ielas seguma nomaiņa Smiltenē” un projekta realizēšanai 

paredzēt papildus finansējumu 20528,57 EUR.  

2. Pēc iepirkuma pabeigšanas ar VSIA „Latvijas Valsts ceļi” slēgt divpusēju līgumu par 

finansējuma piešķiršanas kārtību.  
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3. Atbildīgā par projekta īstenošanu ir Smiltenes novada izpilddirektora vietniece I.Sausā. 

4. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs      E.Avotiņš 
 

 
 
 


