
 
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 31. augustā                                 Nr.392 

         (protokols Nr.15, 32.§.) 

 
Par Grundzāles pamatskolas dalību Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 sadarbības 

partnerību (KA220-SCH)  skolu projektā, projekta Nr. 2021-2-NL01-KA220-SCH-000051435, 

“Super Heroes – Local SDG Challenges under an international microscope” (Supervaroņi – 

vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa) 
  

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 Grundzāles pamatskolas direktores Z. Bērziņas ziņojumu par Grundzāles pamatskolas 

noslēgto līgumu ar “Stichting Aeres Groep” (Nīderlande) par projekta “Super Heroes – Local SDG 

Challenges under an international microscope” (Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu 

izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa), kura mērķis ir vietēja kopienā veidot izpratni par ilgtspējīgu 

attīstību, stiprināt pilsonisko aktivitāti, attīstīt starpkultūru prasmes skolēnu vidū.  

Piešķirtā projekta finansējuma summa ir 26 200,00  EUR (divdesmit seši tūkstoši divi simti  euro 00 

centi). Saskaņā ar projekta finansēšanas noteikumiem, 20% nepieciešami kā projekta priekšfinansējums.  
Ievērojot norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 24. 

augusta atzinumu (sēdes protokols nr. 10) un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, 

Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, 

Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, 

Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Piekrist pašvaldības iestādes “Grundzāles pamatskola” (reģistrācijas Nr. 40900005927) dalībai 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 sadarbības partnerību (KA220-SCH) 

skolu projektā, projekta Nr. 2021-2-NL01-KA220-SCH-000051435, “Super Heroes – Local SDG 

Challenges under an international microscope” (Supervaroņi – vietējie ilgtspējīgas attīstības mērķu 

izaicinājumi zem starptautiskā mikroskopa), kura kopējais Grundzāles pamatskolai pieejamais 

finansējums ir 26 200,00 EUR. 

2. Smiltenes novada pašvaldība apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu  

20% apmērā, kas ir  5 200,00 EUR, plānojot to pašvaldības 2023.gada budžetā. 

3. Pēc projekta gala atskaites apstiprināšanas 2023.gadā projektā paredzētais priekšfinansējums 5 200,00 

EUR apmērā tiek ieskaitīts Smiltenes novada pašvaldības kontā. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Grundzāles pamatskolas direktore un Smiltenes novada Centrālās 

administrācijas Finanšu nodaļas vadītājs. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos. 

 

Domes priekšsēdētājs        E. Avotiņš 
 


