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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 29.jūnijā                                              Nr. 324 

                       (protokols Nr.9,  2.§.) 

         

Par līdzfinansējumu projektam  “Infrastruktūras uzlabošana “Tepera” stadionā Smiltenē” 

  

     2021.gada 20.aprīlī Smiltenes novada dome iesniedza Latvijas futbola federācijas izsludinātājā 

programmā “Futbola infrastruktūras inventāra atbalsta programma” (turpmāk – Programma) projektu 

“Infrastruktūras uzlabošana “Tepera” stadionā Smiltenē”. 

     Futbolam Smiltenes novadā vienmēr ir bijusi īpaša vieta un tradīcijas. Komandas ar labiem 

panākumiem startē Latvijas čempionātos katru gadu gan bērnu, gan pieaugušo līmenī. Nākamajā gadā 

Smiltenes futbols atzīmēs 100 gadu jubileju. Šogad arī Smiltenē, “Tepera” stadionā, plānota laukuma 

pagarināšana un jauna mākslīgā seguma ieklāšana. Lai infrastruktūra būtu vēl pievilcīgāka un treniņu 

kvalitāti uzlabojoša, ir nepieciešams nomainīt aizsargtīklus aiz abiem vārtiem. Pašreizējos tīklos ir 

parādījušies caurumi un tas bieži vairs nepilda tam paredzētās funkcijas. 

      2021.gada 26.maijā Smiltenes novada dome saņēma Latvijas futbola federācijas vēstuli Nr.21/79 

“Par līdzfinansējuma paziņošanu”, kurā norāda, ka, balstoties uz projekta pieteikumu, sniegtu atbalstu 

futbola nodarbību un sacensību nodrošināšanai, taču, ņemot vērā programmas pieejamo finansējumu 

un pamatojoties uz nolikumu, komisijas lēmums ir atbalstīt projektu “Infrastruktūras uzlabošana 

“Tepera” stadionā Smiltenē” ar daļēju līdzfinansējumu - 450 EUR. Kopējās projekta izmaksas, kas 

ietver divu aizsargtīklu aiz futbola vārtiem iegādi, ir 2070,80 EUR. 

      Saskaņā ar Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam rīcības virzienu 3.3.: 

“Labiekārtotas sabiedriskās nozīmes teritorijas un objekti” un uzdevumu 3.3.3.: “Attīstīt 

daudzfunkcionālo Tepera sporta un atpūtas kompleksu”, kā arī ņemot vērā Smiltenes novada domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 22.jūnija atzinumu (sēdes protokols 

Nr.7), atklāti balsojot ar 12 balsīm “Par” (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis 

Tralla, Vilnis Korulis), “Pret” - nav , “Atturas” - nav,  

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projektu “Infrastruktūras uzlabošana “Tepera” stadionā Smiltenē” par kopējo summu 

2070,80 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit euro un 80 centi) un iekļaut 2021.gada budžetā 

līdzfinansējumu 1620,80 EUR (viens tūkstotis seši simti divdesmit euro un 80 centi) apmērā 

projekta realizācijai. 

2. Atbildīgais par projekta īstenošanu ir Attīstības un plānošanas nodaļa. 

3. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           E. Avotiņš 
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