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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 29.jūnijā                                              Nr.  367 

                       (protokols Nr.9,    45.§.) 

 

Par projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski 

nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projekti” rezultātu apstiprināšanu 

 

Pamatojoties uz Smiltenes novada domes (turpmāk – Dome) 25.11.2020. lēmumu 

Nr.21, 51.§. „Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu 

projektu konkursa NOLIKUMS”, kā arī uz Smiltenes novada domes projektu līdzfinansēšanas 

konkursa komisijas (turpmāk – Komisija) 2021.gada 4.jūnija sēdes lēmumu, ņemot vērā, ka 

2021.gada atbalstāmo projektu konkursa 1.kārtā pieejamā līdzfinansējuma summa ir 8575,00 

EUR (astoņi tūkstoši pieci simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā un noteiktajā 

pieteikumu iesniegšanas laikā līdz šā gada 14.maijam tika saņemti septiņi (7) projektu 

pieteikumi, kā arī ņemot vērā domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas (sēdes protokols Nr.6)  un Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

(sēdes protokols Nr.7) 22.06.2021. atzinumu, 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 projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski 

nozīmīgi vai izglītojoši pasākumi” 2021.gada 1.kārtas rezultātus un: 

1.1. slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar šādiem projektu pieteikumu 

iesniedzējiem: 

1.1.1. projektam “Palsmane – Rīga – Ņujorka mūziķes Annijas Vītolas dzīves 

lappusēs”, iesniedzējs Inita Zaharčuka, piešķirt līdzfinansējumu 1625,00 EUR 

apmērā; 

1.1.2. projektam “AUDIOGIDS Smiltenē”, iesniedzējs SIA “S VISUAL”, piešķirt 

līdzfinansējumu 1999,99 EUR apmērā; 

1.1.3. projektam “Puķītes”, iesniedzējs biedrība “Apvedceļš”, piešķirt 

līdzfinansējumu 648,00 EUR apmērā; 

1.1.4. projektam “Smiltenes futbola vēstures izpēte”, iesniedzējs biedrība “Futbola 

klubs “Smiltene””, piešķirt līdzfinansējumu 1734,84 EUR apmērā; 

1.1.5. projektam “Smiltenes novada deju raksti”, iesniedzējs biedrība “Grundzāle 

2010”, piešķirt līdzfinansējumu 1443,10 EUR apmērā;  

1.1.6. projektam “Smiltenes bundzenieki”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un 

Latvijai”, piešķirt 1071,00 EUR apmērā;  



1.2. neatbalstīt un nepiešķirt līdzfinansējumu projekta “Palsa cauri laiku griežiem” 

iesniedzējam Maritai Sniedzei. 

2. Par konkursa rezultātiem informēt visus projektu iesniedzējus. 

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

domes projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski 

nozīmīgi vai izglītojoši pasākumi” komisijas priekšsēdētāju V.Mālkalni. 

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

5. Lēmumu kontroli veikt domes izpilddirektoram A.Lapiņam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Pielikumi:  

1. Komisijas 04.06.2021. sēdes lēmums – 1 lapa.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                         E.Avotiņš 
 
 
 


