
 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 
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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 23.februārī                                                 Nr. 102 

                       (protokols Nr.4,  52.§.) 

 

Par finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam 2022.gadā  

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Sporta attīstības padomes 2021.gada 

29.novembra atzinumu (protokols Nr.2) par pieteikumu izskatīšanu sporta atbalstam 2022.gadā. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, viena no 

pašvaldības autonomajām funkcijām ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu, 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu, ņemot vērā Sporta attīstības padomes sēdes 2021.gada 29.novembra atzinumu 

(protokols Nr.2), atklāti balsojot ar 10 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda 

Harju, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Toms Markss),  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Piešķirt pašvaldības finansējumu sporta atbalstam 2022.gadā: 

1.1.  Biedrībai “Orientēšanās klubs “Azimuts”” EUR 5603.00 (pieci tūkstoši seši simti un trīs 

euro, 00 centi) apmērā; 

1.2. Biedrībai “Smiltenes vanagi” EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 

1.3. Biedrībai “Launkalnes pagasta Hokeja klubs “Skorpions”” EUR 1500.00 (viens tūkstotis 

pieci simti euro, 00 centi) apmērā; 

1.4.  Biedrībai “BMX klubs “Silvas Ziķeri”” EUR 5426.00 (pieci tūkstoši četri simti 

divdesmit seši euro, 00 centi) apmērā; 

1.5.  Biedrībai “Sporta klubs “VeloLifestyle”” EUR 800.00 (astoņi simti euro, 00 centi) 

apmērā; 

1.6.  Biedrībai “Tehniskais Sporta klubs “Smiltene”” EUR 4000.00 (četri tūkstoši euro, 00 

centi) apmērā; 

1.7. Biedrībai “Hafnijs” EUR 640.00 (seši simti četrdesmit euro, 00 centi) apmērā; 

1.8. Biedrībai “Vidzemes Sporta asociācija” EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā; 

1.9. Biedrībai “Valmieras sporta klubs “Burkānciems & Co”” EUR 3000.00 (trīs tūkstoši 

euro, 00 centi) apmērā; 

1.10. Biedrībai “Sporta draugu klubs “Palsa”” EUR 1100.00 (viens tūkstotis viens simts euro, 

00 centi) apmērā; 

1.11. Biedrībai “Motoklubs “Ape”” EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 

1.12. Jānim Jegorovam EUR 500.00 (pieci simti euro, 00 centi) apmērā; 

1.13. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Igo Japiņa sporta aģentūra” EUR 4000.00 (četri 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 

1.14. Biedrībai “Latvijas Kalnu Riteņbraukšanas Attīstības Centrs” EUR 4000.00 (četri 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā; 
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1.15. Sandijam Kļaviņam EUR 300.00 (trīs simti euro, 00 centi) apmērā; 

1.16. Pasākumam “Dīķa hokejs” EUR 1415.00 (viens tūkstotis četri simti piecpadsmit euro, 

00 centi) apmērā. 

2. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu neparedzētiem gadījumiem sporta atbalstam 2022.gadā 

EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro, 00 centi) apmērā. 

3. Uzdot Centrālās administrācijas Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumus ar lēmuma 1.punktā 

minētājiem pašvaldības finansējuma saņēmējiem par piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas 

kārtību un izlietojuma uzraudzību. 

4. Uzdot Sporta attīstības padomei atkārtoti izskatīt un sniegt atzinumu par rekomendācijām 

pašvaldības finansējuma piešķiršanai biedrībai “Smiltenes sporta centrs”, biedrībai “Basketbola 

klubs “Smiltene””, un biedrībai “Futbola klubs “Smiltene””, lai nepastāvētu iespējams interešu 

konflikta risks, un iesniegt atzinumu Smiltenes novada pašvaldības domei lēmuma pieņemšanai. 

5. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Sporta pārvalde. 

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                  Edgars Avotiņš                                                  


