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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 31.augsutā                                               Nr.396 

      (protokols Nr.15, 36.§.) 

 

Par projekta “Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē” īstenošanai 

nepieciešamo līdzfinansējumu 

 

Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) turpina darbu pie projekta “Vēstures un 

amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē” (turpmāk – Projekts), kura mērķis ir pielāgot ēku Skolas 

ielā 4, Apē uzņēmējdarbības aktivitāšu atbalstam un veicināšanai, novada nozīmīgu sabiedrības 

iniciatīvu un tautas mākslas un vēstures vērtību uzturēšanai un attīstībai.  

Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumi Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un 

izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (turpmāk – MK noteikumi) nosaka kārtību, kādā 

pašvaldībām piešķir mērķdotācijas investīcijām, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtību. 

Mērķdotāciju piešķir augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kas nodrošina pilnvērtīgu 

pašvaldību pakalpojumu klāstu iedzīvotājiem un sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu 

sasniegšanu.  

Viens no Pašvaldības projektiem, kurš kvalificējas augstas gatavības projekta statusam MK 

noteikumu izpratnē, ir vēstures un amatniecības centra izveides Skolas ielā 4, Apē projekts, tāpēc 

Pašvaldība iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā atbilstošu pieteikumu 

mērķdotācijas saņemšanai. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojuma Nr. 403 “Par atbalstītajiem pašvaldību 

augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem 2022. gadā” (turpmāk – MK rīkojums) pielikuma 

43. punktu, investīciju Projektam ir piešķirta valsts mērķdotācija 302 313,05 EUR (trīs simti divi tūkstoši 

trīs simti trīspadsmit euro pieci centi) apmērā, no kuriem 65% jeb 196 503,48 EUR (viens simts 

deviņdesmit seši tūkstoši pieci simti trīs euro četrdesmit astoņi centi) jāizlieto 2022.gadā, savukārt 35% 

jeb 105 809,57 EUR (viens simts pieci tūkstoši astoņi simti deviņi euro piecdesmit septiņi centi) jāizlieto 

2023.gadā. Pašvaldības paredzētais Projekta līdzfinansējums 2022.gadā ir 34 677,08 EUR (trīsdesmit 

četri tūkstoši seši simti septiņdesmit septiņi euro astoņi centi), savukārt 2023.gadā – 18 672,28 EUR 

(astoņpadsmit tūkstoši seši simti septiņdesmit divi euro divdesmit astoņi centi). Kopējais Projekta 

finansējums, atbilstoši MK rīkojumam, ir 355 662,41 EUR (trīs simti piecdesmit pieci tūkstoši seši simti 

sešdesmit divi euro četrdesmit viens cents).  

Pamatojoties uz MK noteikumu 13.1.apakšpunktu, Pašvaldība ir parakstījusi  vienošanos 

Nr.2/IP22/22/75 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (turpmāk – Aģentūra) “Par valsts budžeta 

finansējuma saņemšanu investīciju projekta īstenošanai”, kā arī, pamatojoties uz MK noteikumu 

14.punktu, Pašvaldība ir lūgusi Aģentūru pagarināt investīciju projekta īstenošanai nepieciešamo 

iepirkuma līgumu noslēgšanas termiņu līdz diviem mēnešiem un līguma iesniegšanas termiņš ir 

2022.gada 7.spetembris.  

Lai turpinātu projekta virzību, 2022. gada 13.jūlijā tika izsludināts atklāts konkurss “Vēstures un 

amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē”, ID Nr. SNP/2022/32/AK un par konkursa uzvarētāju 

tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “EVENTO”, reģistrācijas numurs 44103019110, 

par piedāvāto kopējo līgumcenu 362 206,25 EUR (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši divi simti seši euro 

25 centi) bez PVN. Līdz ar iepirkuma ID Nr. SNP/2022/32/AK rezultātiem palielinās kopējās Projekta 

izmaksas. 
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Ņemot vērā iepriekš norādīto, pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022. gada 24. augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.10) un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 5.un 6.punktu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu un tās  19.punktu, 

27.punktu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldību 

budžetiem” 7., 30., 31. pantu, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 

Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, 

Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, 

"Atturas" – 1 (Jānis Āboliņš), 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Palielināt projekta “Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē” (turpmāk – Projekts) 

kopējās projekta izmaksas līdz 438 269,51 EUR (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti 

sešdesmit deviņi euro piecdesmit viens cents), paredzot Projektā: 

1.1. Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējumu  - 135 956,46 EUR (viens simts trīsdesmit pieci 

tūkstoši deviņi simti piecdesmit seši euro 46 centi); 

1.2. valsts budžeta finansējumu - 302 313,05 EUR (trīs simti divi tūkstoši trīs simti trīspadsmit euro 

05 centi). 

2. Piekrist būvdarbu līguma slēgšanai ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības  atklāta 

konkursa “Vēstures un amatniecības centra izveide Skolas ielā 4, Apē”, ID Nr. SNP/2022/32/AK 

rezultātā - SIA “EVENTO” par kopējo līgumcenu 362 206,25 EUR (trīs simti sešdesmit divi tūkstoši 

divi simti seši euro 25 centi) bez PVN. 

3. Pilnvarot Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju lēmuma 1.punktā minētā līguma 

parakstīšanai. 

4. Pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības 2022. un 2023. gada budžetā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                       E.Avotiņš 
 


