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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022. gada 31. augustā                          Nr. 394 

 (protokols Nr.15, 34.§.) 

 

Par Palsmanes pamatskolas dalību programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības “Personu 

mobilitāte mācību nolūkos” līguma Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000078541 projektā 

 

 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 Palsmanes pamatskolas direktores A. Bērtiņas ziņojumu par 

Palsmanes pamatskolas noslēgto līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta 

“Europe 4 all”, kura pamatmērķis ir veikt personu mobilitāti mācību nolūkos, tādējādi iegūstot 

pieredzi mācību metožu pielietojumam dažādos mācību priekšmetos, apgūstot kompetenču pieejas 

risinājumus mācību vidē, īstenošanu.  

Piešķirtā projekta finansējuma summa ir 39183,00  EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši viens simts 

astoņdesmit trīs euro nulle centi). Saskaņā ar projekta finansēšanas noteikumiem, 20% 

nepieciešami kā priekšfinansējums.  
Ievērojot norādīto, pašvaldības 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 

13 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars 

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

Raivis Vizulis, Toms Markss),  "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Ervins Labanovskis), 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Piekrist pašvaldības iestādes “Palsmanes pamatskola” (reģistrācijas Nr. 40900005931) dalībai 

Eiropas Savienības “Erasmus+” 1.pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” 

līguma Nr. 2022-1-LV01-KA122-SCH-000078541 projektā “Europe 4 all”, kura kopējais 

Palsmanes pamatskolai pieejamais finansējums ir 39183,00 EUR. 

2. Smiltenes novada pašvaldība apņemas nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

priekšfinansējumu 20% apmērā, kas ir 7836,60 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit 

seši euro sešdesmit centi), kā arī plānot to pašvaldības 2023. gada budžetā. 

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

7836,60 EUR apmērā tiek ieskaitīts Smiltenes novada pašvaldības kontā. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Palsmanes pamatskolas direktore un Finanšu nodaļas vadītājs. 

5. Lēmuma izpildi kontrolē pašvaldības izpilddirektora vietniekam attīstības jautājumos. 

 

Domes priekšsēdētājs        E. Avotiņš 


