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LĒMUMS 

 

Smiltenē 

2021.gada 29.jūnijā                                              Nr. 326 

                       (protokols Nr.9,  4.§.) 

 

 

Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Jau piekto gadu tika organizēts uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes 

novadā!”. Ar Smiltenes novada domes 2017.gada 25.janvāra lēmumu Nr.1, 9.§. “Par uzņēmējdarbības 

ideju konkursa līdzfinansējuma apmēra un nolikuma apstiprināšanu” tika apstiprināts konkursa 

nolikums, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Smiltenes novada uzņēmumu 

un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā tiek radīti jauni 

produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas. 

Ar Smiltenes novada domes 2021.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.255 (protokols Nr.6, 60.§.) tika 

nolemts izsludināt 2021.gada uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” ar 

projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2021.gada 31.maijam. Kopējais projektiem pieejamais 

finansējums – 12 000,00 EUR. Noteiktajā termiņā tika saņemti 10 pieteikumi. Atbilstoši konkursa 

nolikumam, konkursa komisija veica saņemto pieteikumu vērtēšanu trīs kārtās. 2021.gada 15.jūnija 

sēdē Nr.3 konkursa komisija pieņēma lēmumu rekomendēt domei atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 

5 pretendentiem. 

 Pamatojoties uz nolikumu Nr.3/17 “Uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes 

novadā!”” un Smiltenes novada domes izveidotās uzņēmējdarbības ideju konkursa komisijas 

2021.gada 15.jūnija sēdes Nr.3 lēmumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Aigars Dudelis, Aija 

Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Pērle, Jānis 

Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), “Pret” - nav , “Atturas” - nav,   

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1.Apstiprināt uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” 2021.gada 

konkursa rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem pieteikumu 

iesniedzējiem: 

1.1. Projektam “Rindstarpu rušinātāja ar papildrīkiem iegāde”, iesniedzējs Smiltenes pagasta 

zemnieku saimniecība “Saimnieki”, piešķirt līdzfinansējumu 1109,61 EUR apmērā; 

1.2. Projektam “3D printēšana automašīnu uzlabošanai ar mūsdienīgām tehnoloģijām”, 

iesniedzējs Kristaps Purmalis, piešķirt līdzfinansējumu 3000,00 EUR apmērā; 

1.3. Projektam “Gutāne Baiba - fizioterapeita prakse aprīkojuma iegāde”, iesniedzējs Baiba 

Gutāne, piešķirt līdzfinansējumu 2430,65 EUR apmērā; 



1.4. Projektam “Elektrotransporta iegāde Smiltenes novada popularizēšana”, iesniedzējs 

Ingus Staško, piešķirt līdzfinansējumu 3000,00 EUR apmērā; 

1.5. Projektam “Kokapstrādes uzņēmuma izveide”, iesniedzējs Kaspars Liepiņš, piešķirt 

daļēju līdzfinansējumu 1300,00 EUR apmērā. 

1. Līgums par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu tiek slēgts, ievērojot nolikumā noteikto līguma 

slēgšanas un līgumsaistību izpildes kārtību.  

2. Par konkursa rezultātiem informēt visus projektu iesniedzējus. 

3. Noteikt kā atbildīgo par projektu pieteikumu iesniedzēju informēšanu uzņēmējdarbības ideju 

konkursa komisijas priekšsēdētāju. 

4. Atbildīgā par līdzfinansēšanas līgumu sagatavošanu ir domes Juridiskā nodaļa. 

5. Lēmuma kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

  

Domes priekšsēdētājs                                               E. Avotiņš 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 


