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2022. gada 23. februārī                                                Nr. 78 

                       (protokols Nr. 4,  28.§.) 

 

Par projekta “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” 

 

Projekta “Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” mērķis  ir izveidot 

laukumu Bilskā, radot piemērotu vidi daudzpusīgas aktīvās atpūtas nodrošināšanai  ģimenēm ar 

bērniem. 

Pamatojoties uz biedrības “Abulas lauku partnerības” ELFLA fonda atklātā konkursa projektu 

iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu pasākumā  19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  ietvaros apstiprinātās  SVVA Stratēģijas ieviešanu rīcībā 2.3. 

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem un saskaņā ar Smiltenes novada attīstības 

programmas 2022.-2028.gadam rīcības virzienu RV5 “Sports un aktīvā atpūta” un uzdevumu U24 

“Pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi”, likuma “Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2., 6.punktu, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 16.februāra atzinumu (sēdes 

protokols Nr.4), atklāti balsojot ar 8 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, 

Edgars Avotiņš, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Sagatavot un iesniegt biedrībai „Abulas lauku partnerība” projektu „Laukuma 

daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai ierīkošana” projektu konkursam pasākuma  19.2 

“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”  rīcībā 

2.3. Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana iedzīvotājiem par kopējo summu 8082,80 EUR 

(astoņi tūkstoši astoņdesmit divi eiro un 80 centi). 

2. Ja biedrība „Abulas lauku partnerība” un Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta 

dienests apstiprina projektu „Laukuma daudzpusīgai brīvā laika pavadīšanai 

ierīkošana” par kopējo summu 8082,80 EUR (astoņi tūkstoši astoņdesmit divi eiro un 

80 centi), Smiltenes novada pašvaldība garantē līdzfinansējumu 10% apmērā no 

projekta attiecināmām izmaksām jeb 800 EUR (astoņi simti eiro) un neattiecināmās 

izmaksas 82,80 EUR (astoņdesmit divi eiro un 80 centi).  

3. Atbildīgais par projekta iesnieguma dokumentācijas sagatavošanu ir Bilskas pagasta 

pārvalde sadarbībā ar Attīstības un plānošanas nodaļu. 

4. Lēmuma kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                          E.Avotiņš 
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