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     (protokols Nr.8, 44.§) 
 

Par biedrības “Sabiedrība un attīstība” adreses reģistrēšanu Atmodas ielā, Smiltenē   
2021.gada 30.jūlijā Smiltenes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts biedrības 

“Sabiedrība un attīstība” iesniegums (reģ.Nr.SNP/21/459), kurā biedrība lūdz Pašvaldības atļauju reģistrēt 

biedrības adresi pašvaldības ēkā Atmodas ielā 2, Smiltenē.    

Noskaidrojot lietas faktiskos apstākļus, tika konstatēts, ka Tautas lietišķās mākslas studijas 

“Smiltene” (turpmāk – TLMS “Smiltene”) vadītājs ir arī biedrības “Sabiedrība un attīstība” valdes 

priekšsēdētājs. Pārņemot biedrības valdes priekšsēdētāja pienākumus no iepriekšējā studijas vadītāja, ir 

nepieciešams mainīt biedrības juridisko adresi, tā kā šobrīd biedrība ir reģistrēta iepriekšējā studijas 

vadītāja īrētajā dzīvesvietā. Biedrības darbība ir cieši saistīta ar Smiltenes novada kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvaldes struktūrvienību, proti, TLMS “Smiltene”, Smiltenes novada Tūrisma informācijas 

centra un Smiltenes novada muzeja darbību, pamatojoties uz sadarbības līgumiem. Bez tam, ESF projekta 

„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001 pasākuma "Darbam nepieciešamo iemaņu 

attīstība" īstenošanas ietvaros minētajās struktūrvienībās, pateicoties biedrībai, tiek piesaistīti bezdarbnieki, 

kuri iesaistās struktūrvienību darba nodrošināšanā. Tāpat, biedrībai piesaistot projektu finansējumu, tiek 

papildināts TLMS “Smiltene” inventārs, piemēram, tautastērpi un stelles. Biedrība ir īstenojusi sekojošus 

projektus: “Austuves modernizācija smilteniešiem”, “Telpu iekārtojums ērtākam darbam TLMS 

“Smiltene””, “Amatu skola Smiltenē – ādas apstrāde”, “Amatu skola Smiltenē”, “Smiltenes novada 

tautastērpu komplekta papildināšana atbilstoši novada tradīcijām”, “Smiltenes novada tautastērpu 

komplektēšana atbilstoši novada tradīcijām”, “18.gadsimta Vidzemes tērpu komplekts kultūras izpratnei”. 

Ievērojot norādītos apstākļus, kā arī, lai nodrošinātu biedrības funkcionalitāti studijas vadītāja un 

līdz ar to arī biedrības valdes priekšsēdētāja maiņas gadījumā, ir lietderīgi noteikt biedrības juridisko adresi 

TLMS “Smiltene” ēkā, tas ir, Atmodas ielā 2, Smiltenē. Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 

5.pantu biedrības un nodibinājuma juridiskā adrese ir adrese, kura ierakstīta biedrību un nodibinājumu 

reģistrā. Biedrību un nodibinājumu reģistra iestādei piesakāma juridiskās adreses maiņa. Ja biedrībai vai 

nodibinājumam tiek nosūtītas ziņas, dokumenti vai cita korespondence uz biedrību un nodibinājumu 

reģistrā ierakstīto juridisko adresi, uzskatāms, ka biedrība vai nodibinājums šos dokumentus, ziņas vai citu 

korespondenci ir saņēmis septītajā dienā, ja nosūtītājs pierādījis, ka šāda nosūtīšana ir veikta. 

Ņemot vērā minēto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 17.08.2021. atzinumu (sēdes 

protokols Nr.2), atklāti balsojot ar 12 balsīm “Par” (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš 

Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), “Pret” - nav, 1 balss “Atturas” (Māris Zālītis), 
Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Atļaut biedrībai “Sabiedrība un attīstība”, reģistrācijas numurs: 50008217441, juridiskā adrese: Pils 

iela 7-33, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729, ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā 

biedrības juridisko adresi Atmodas ielā 2, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

Domes priekšsēdētājs                                                                            E. Avotiņš  
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