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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 26.maijā                                              Nr. 264 

                       (protokols Nr.8,  2.§.) 

         

Par 2021.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām 

Smiltenes novadā rezultātu apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada dome 2011.gada 31.martā ir apstiprinājusi Projektu līdzfinansēšanas 

konkursa nolikumu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā, kas nosaka kārtību, kādā 

pašvaldība piešķir līdzfinansējumu izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un 

teritorijas labiekārtošanas projektiem nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā. 

Ar Smiltenes novada domes 2021.gada 31.marta lēmumu Nr.166 (protokols Nr.5, 

41.§.) „Par 2021.gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām 

Smiltenes novadā izsludināšanu” 2021.gada atbalstāmo projektu konkursa pieejamā 

līdzfinansējuma summa ir 6000,00 EUR (seši tūkstoši eiro un 00 centi) apmērā. Noteiktajā 

pieteikumu iesniegšanas laikā līdz šā gada 30.aprīlim tika saņemti astoņi projektu pieteikumi. 

Pamatojoties uz iepriekš norādīto un Smiltenes novada domes 2011.gada 31.marta 

lēmumu Nr.4, 8.§. „Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma nevalstiskajām 

organizācijām Smiltenes novadā apstiprināšanu un komisijas izveidošanu”, Smiltenes novada 

domes projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām komisijas 2021.gada 

20.maija sēdes lēmumu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis 

Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis 

Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes 

novadā 2021.gada konkursa rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu 

ar sekojošiem pieteikumu iesniedzējiem: 

1.1. Projektam “Mākslīgā intelekta video reģistratora "Veo" iegāde”, iesniedzējs biedrība 

“Futbola klubs “Smiltene”, piešķirt līdzfinansējumu 1000,00 EUR apmērā; 

1.2. Projektam “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa logu restaurācija”, 

iesniedzējs Palsmanes Evaņģēliski Luteriskā Draudze, piešķirt līdzfinansējumu 

276,65 EUR apmērā; 

1.3. Projektam “Zaļā klase Grundzāles skolai”, iesniedzējs biedrība “Grundzāles skolai”, 

piešķirt daļēju līdzfinansējumu 776,68 EUR apmērā; 

1.4. Projektam “Būsim pa smuko!”, iesniedzējs biedrība “Basketbola klubs Smiltene”, 

piešķirt līdzfinansējumu 875,00 EUR apmērā; 

1.5. Projektam “BMX sporta kreklu un treniņa krekla iegāde”, iesniedzējs biedrība “BMX 

klubs Silvas ziķeri”, piešķirt līdzfinansējumu 800,00 EUR apmērā; 
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1.6. Projektam “Kopā būt 2021”, iesniedzējs nodibinājums “Fonds Saules kalns” piešķirt 

līdzfinansējumu 1000,00 EUR apmērā; 

1.7. Projektam “Blomes pamatskolas apzaļumošanas un labiekārtošanas projekts”, 

iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī” piešķirt daļēju līdzfinansējumu 771,67 EUR 

apmērā; 

1.8. Projektam “Disku golfa parka PALSA paplašināšana”, iesniedzējs Biedrība "Sporta 

draugu klubs PALSA" piešķirt līdzfinansējumu 500,00 EUR apmērā. 

2. Vienošanās par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu slēgt pēc apliecinājuma par 

finansējuma nodrošinājumu iesniegšanas Domei. 

3. Par konkursa rezultātiem informēt visus projektu iesniedzējus. 

4. Noteikt kā atbildīgo par projektu pieteikumu iesniedzēju informēšanu Smiltenes novada 

domes projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām komisijas 

priekšsēdētāju. 

5. Atbildīgā par līdzfinansēšanas līgumu sagatavošanu Juridiskā nodaļa. 

6. Lēmumu kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                            E.Avotiņš 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


