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LĒMUMS 
Smiltenē 

 

2022. gada 27. jūlijā                                                                                  Nr. 328 

                                 (protokols Nr. 14,  14.§.) 

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” ieceres realizēšanai daudzdzīvokļu mājas Abulas ielā 6, 

Smiltenē, piesaistītā zemes gabala labiekārtošanai 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Abulas ielā 6, 

Smiltenē apsaimniekotāja SIA “Smiltenes NKUP” 2022. gada 12. jūlijā (reģ. Nr. 

SNP/22/1.2/3161) iesniegto Projekta iesniegumu finansējuma saņemšanai par pašvaldības 

līdzfinansējumu „Dzīvojamo māju piesaistītā zemesgabalu labiekārtošanu” piešķiršanu.  

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Abulas ielā 6, Smiltenē (kadastra Nr. 9415 0010703001) ir 

36 dzīvokļu māja, kas atrodas uz 2316 m² liela piesaistītā zemes gabala ar kadastra Nr. 9415 

0010703. 

Finanšu un attīstības pastāvīgā komiteja 2022. gada 21. jūlijā izvērtēja iesniedzēja iesniegtos 

dokumentus - līdzfinansējuma saņemšanai iesniegto Pieteikumu (reģistrēts Smiltenes novada 

pašvaldības dokumentu vadības sistēmā “Namejs” ar reģ. Nr. SNP/22/1.2/3161) un pievienoto 

pielikumu - Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai, Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 

līgumu Nr.NKUP-2017A1, Abulas ielas 6 īpašnieku kopsapulces protokols, paredzēto darbu 

izmaksu tāmes, zemes robežu plānu, Zemes nomas līgumu Nr. SNKUP-S-ZN/1-13 ar īpašnieci 

Ilzi Ceru, teritorijas labiekārtošanas plānu, foto fiksācijas un atzinusi, ka iesniegtie dokumenti 

līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoti atbilstoši Smiltenes novada domes Saistošajiem 

noteikumiem Nr.11/22 “Par Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā 

piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk arī – 

Saistošie noteikumi), iesniegums ir atbalstāms un pašvaldības līdzfinansējums piešķirams 

3000,00 euro apmērā. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgo komitejas 2022. gada 21. jūlija atzinumu (sēdes protokols Nr.9) un vadoties pēc 

likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, Smiltenes novada 

pašvaldības domes 2022. gada 30. marta Saistošo noteikumu Nr.11/22 “Par Smiltenes novada 

pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamo māju piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” 4.,11., 9.2., 15., 16. punktiem, atklāti balsojot ar 11 balsīm "PAR" 

- (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš 

Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Māris Zālītis), 

"PRET" – nav, "ATTURAS" – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu 3000,00 euro (trīs tūkstoši euro 00 

centi) apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Abulas ielā 6, Smiltenē iesniegtā pieteikuma 

par projekta „Dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošana” ieceres realizēšanai: 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


 

Nr.p.k. 
Līdzfinasējuma 

aktivitāte 

Kopējais 

plānotais 

finansējums, 

EUR 

Pašvaldības 

līdzfinansējums 

no kopējā 

apjoma, EUR 

Piezīmes 

1. 

Mājas piebraucamo 

ceļu, stāvlaukumu, 

iekšpagalmu un gājēju 

celiņu seguma 

atjaunošana un/vai 

būvniecība 

5541,80 
3000,00 (maks. 

finansējums) 

Atbilst Saistošo 

noteikumu 9.2. 

punktā noteiktam 

finansējuma 

apjomam 

 KOPĀ 5541,80 3000,00  

 

2. Līdz 2022. gada 27. augustam noslēgt līgumu par līdzfinansējuma saņemšanu un izlietošanas 

kārtību 1.punkta tabulas otrajā kolonnā norādīto aktivitāšu līdzfinansēšanai un tabulas 

ceturtajā kolonnā noteiktajā apjomā.   

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu atbilstoši šim lēmumam un Saistošajiem noteikumiem 

par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību ar dzīvokļu dzīvojamās mājas 

apsaimniekotāju SIA “Smiltenes NKUP”. 

4. Saimnieciskās darbības nodaļai veikt izpildīto finansējuma aktivitāšu darbu kvalitātes un 

apjoma kontroli. 

5. Lēmuma kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 

Domes priekšsēdētājs         E. Avotiņš 
 

 


