
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

LĒMUMS 
Smiltenē 

2022. gada 27. jūlijā              Nr. 336 

 (protokols Nr.14, 22.§.) 

 

Par Smiltenes vidusskolas dalību Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) 

Maza mēroga partnerības projekta skolu sektorā Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-

000082297 projektā SCHOOLS ADAPTATE: Sharing good practices for sustainable 

development (Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai) 

 

 Smiltenes novada pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, kas noteic, ka viena no pašvaldības autonomām funkcijām ir gādāt par 

iedzīvotāju izglītību, izskata Smiltenes vidusskolas direktores I. Verginas ziņojumu par to, ka 

Smiltenes vidusskola ir saņēmusi informāciju no Valsts izglītības attīstības aģentūras par projekta 

“SCHOOLS ADAPTATE: Sharing good practices for sustainable development” apstiprināšanu, 

kurā tiks aktualizēta skolu sadarbība starp Smiltenes, Águilas (Spānijas) un Alfândega da Fé 

(Portugāles) skolām, akcentējot STEAM (dabaszinātnes, IT, inženierzinātnes, māksla, 

matemātika) izglītības pieeju vides jautājumos.  Piešķirtā projekta finansējuma summa ir 

30 000,00  euro (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi ). Saskaņā ar projekta finansēšanas noteikumiem, 

20% nepieciešami kā priekšfinansējums.  

 Ievērojot norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 

21. jūlija atzinumu (sēdes protokols nr. 9) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "PAR" - 

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

Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Inga Ērgle, Ervins 

Labanovskis, Māris Zālītis), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Piekrist Smiltenes vidusskolas dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu sektorā Nr. 2022-1-

LV01-KA210-SCH-000082297 projektā “SCHOOLS ADAPTATE: Sharing good 

practices for sustainable development” (Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi 

ilgtspējīgai attīstībai), kura kopējais Smiltenes vidusskolai pieejamais finansējums ir 30 

000,00 EUR. 

2. Smiltenes novada pašvaldība apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

priekšfinansējumu 20% apmērā, kas ir  6 000,00 EUR, kā arī plānot to pašvaldības 

2022.gada budžetā. 

3. Pēc projekta gala atskaites apstiprināšanas 2023.gadā projektā paredzētais 

priekšfinansējums 6 000,00 EUR apmērā tiek ieskaitīts Smiltenes novada pašvaldības 

kontā. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes vidusskolas direktore I. Vergina un Finanšu nodaļas 

vadītājs J. Adienis. 



5. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos M. 

Ulānam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E. Avotiņš 

 


