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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 31.augsutā                                               Nr.397 

      (protokols Nr.15, 37.§.) 

 

Par projekta “Smiltenes novada pašvaldības amatu funkciju un pārvaldības procesu audits” 

īstenošanai nepieciešamo finansējumu 

 

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

novada pašvaldības amatu funkciju un pārvaldības procesu audits” (turpmāk – Projekts), kura 

mērķis ir Smiltenes novada pašvaldības amata funkciju un pārvaldības procesu audits, veicot 

struktūrvienību, amata funkciju un pārvaldības procesu ārējo auditu, sniedzot priekšlikumus 

procesu un sistēmu pilnveidei un uzlabošanai. 

Pašvaldības 2022. gada budžetā iepriekšminētajam mērķim ir paredzēts finansējums 

20000,00 (divdesmit tūkstoši euro 00 centi). 

Projekta ietvaros 2022. gada 20.jūnijā tika izsludināts publisks iepirkums Publisko 

iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Smiltenes novada pašvaldības amatu funkciju un pārvaldības 

procesu audits”, ID Nr. SNP/2022/15/M un 2022. gada 25. augustā par iepirkuma uzvarētāju tika 

atzīta un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “CSE COE” (reģistrācijas numurs 40103995402) 

par piedāvāto līgumcenu 41280,00 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti astoņdesmit euro 00 centi) 

bez PVN. Līdz ar iepirkuma ID Nr. SNP/2022/15/M rezultātiem palielinās kopējās Projekta 

izmaksas un, lai īstenotu projekta mērķi, ir nepieciešams papildus finansējums. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto 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 13 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, 

Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, 

Māris Zālītis, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Mārtiņš 

Vīgants), 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Palielināt projekta “Smiltenes novada pašvaldības amatu funkciju un pārvaldības procesu 

audits” (turpmāk – Projekts) kopējās projekta izmaksas līdz 49948,80 euro (četrdesmit 

deviņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro 80 centi). 

2. Piekrist publiska pakalpojuma līguma slēgšanai ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma 

slēgšanas tiesības  publiska iepirkuma rezultātā  - SIA “CSE COE” (reģistrācijas numurs 

40103995402), par kopējo līgumcenu 41280,00 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti 

astoņdesmit euro 00 centi) bez PVN. 

3. Pašvaldības līdzfinansējumu nodrošināt Smiltenes novada pašvaldības 2022. un 2023. gada 

budžetā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                       E.Avotiņš 
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