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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 15. martā                                               Nr. 110 

     (protokols Nr.7, 4. §.) 

 

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra 

lēmumā Nr. 102 “Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2022. gadā”  
   

 Smiltenes novada pašvaldības dome 2022. gada 23.februārī  pieņēma lēmumu Nr.102 “Par 

finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2022.gadā” (sēdes protokols Nr.4, 52.§.), turpmāk 

– Lēmums Nr.102, ar kuru izskatīja Sporta attīstības padomes 2021.gada 29.novembra 

atzinumu (protokols Nr.2) par pieteikumu izskatīšanu sporta atbalstam 2022.gadā, piešķirot 

pašvaldības finansējumu dažādām ar novadā plānotām sporta aktivitātēm un to realizētājiem  

- biedrībām, nodibinājumiem, kapitālsabiedrībām un individuāliem sportistiem. 
 Ņemot vērā, ka finansējuma saņēmēju uzskaitījumā, kas organizē konkrētu sporta 

aktivitāti, radusies neprecizitāte, lai to novērstu, turpinot realizēt likuma “Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 6.punktu, vienu no pašvaldības autonomajām funkcijām - veicinot 

iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu, kā arī  pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 6.punktu, ņemot vērā Sporta attīstības padomes sēdes 2021.gada 

29.novembra atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot ar 14 balsīm “PAR” – (Mārtiņš 

Vīgants, Ainārs Mežulis, Gita Mūrniece, Jānis Āboliņš, Astrīda Harju, Andris Abrāmovs, 

Dainis Aļeksējevs, Ilze Vergina, Raivis Vizulis, Otārs Putrālis, Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, 

Ervīns Labanovskis, Toms Markss), “PRET” – nav, “ATTURAS”- nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ:  

 

1. Izdarīt domes 2022. gada 23.februāra lēmumā Nr.102 “Par finansējuma piešķiršanu sporta 

atbalstam 2022.gadā” šādus grozījumus: 
1.1. Izteikt 1.12.punktu šādā redakcijā : 

1.12.Biedrībai “Ride 4 FUN LATVIA”, J. Jegorova blakusvāģu ekipāžas atbalstam      

EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi) apmērā. 

1.2.Izteikt 1.13.punktu šādā redakcijā : 

1.13. Biedrībai “Latvijas Kalnu divriteņu federācija”, EUR 4000.00 (četri tūkstoši 

euro, 00 centi) apmērā. 

2. Uzdot Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumus ar lēmuma 

1.punktā minētājiem pašvaldības finansējuma saņēmējiem par piešķirtā finansējuma 

pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību. 
3. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Sporta pārvalde. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 
5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     E. Avotiņš                                                  
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