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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 23. februārī                                               Nr. 84 

     (protokols Nr.4, 34.§) 

 
Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru 

 

Smiltenes novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) 2022.gada 24.janvārī saņemts un lietvedībā 

reģistrēts ar SNP/22/415 Jaunsardzes centra ierosinājums slēgt sadarbības līgumu ar Pašvaldību par 

Pašvaldības/izglītības iestādes atbalstu jaunsargu interešu  izglītības un valsts aizsardzības mācības 

īstenošanā. 

Izskatot jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru par  Pašvaldības atbalstu 

jaunsargu interešu  izglītības un valsts aizsardzības mācības īstenošanā, konstatēts: 

1. Līguma ietvaros paredzēts, ka Pašvaldība un Jaunsardzes centrs sadarbojas jautājumos par jaunatnes 

pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības prasmju veidošanu, veidojot jauniešos izpratni par valsts 

aizsardzību, patriotismu un pilsonisko apziņu, tai skaitā īstenojot jaunsargu interešu izglītību un valsts 

aizsardzības mācību. 

2. Pašvaldība sadarbības līguma ietvaros apņemas: 

2.1. atbalstīt jaunsargu vienības (mācību grupu) un valsts aizsardzības mācības izglītojamo darbību 

atbilstoši izglītības iestādes izvēlētajam darbības veidam Pašvaldības izglītības iestādēs:  

2.2.1.1. Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā; 

2.2.1.2. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā; 

2.2.1.3. Gaujienas pamatskolā; 

2.2.1.4. Grundzāles pamatskolā; 

2.2.1.5. Palsmanes pamatskolā; 

2.2.1.6. Raunas pamatskolā; 

2.2.1.7. Smiltenes vidusskolā; 

2.2.1.8. Smiltenes novada speciālā pamatskolā; 

2.2.1.9. Blomes pamatskolā; 

2.2.1.10. Variņu pamatskola; 

2.2. nodrošināt bez maksas Pašvaldības izglītības iestādes izglītojamos ar: 

2.2.2.1. nodarbību telpu vismaz 15 izglītojamiem, kuras minimālā platība vienam izglītojamajam ir 

2 m2; 

2.2.2.2. kabinetu jaunsargu instruktoram; 

2.2.2.3. apsildāmu telpu materiāli tehnisko līdzekļu glabāšanai vismaz 20 m2 – mācību procesam 

nepieciešamā inventāra novietošanai un saglabāšanai, iespēju robežās, ja nepieciešams, pielāgojot tās 

Jaunsardzes centra norādījumiem; 

2.2.2.4. Smiltenes vidusskolas sporta kompleksu; 

2.2.2.5.  Lēmuma 2.1. punktā minēto izglītības iestāžu sporta zālēm; 

2.2.2.6. daudzfunkcionālo sporta kompleksu “Teperis”; 

2.3.2.7. citu sporta un kultūras infrastruktūru pēc iepriekšējas vienošanās; 

2.3. atbalstīt Jaunsardzes centra rīkotos pasākumus, kuros piedalās Pašvaldības izglītojamie. 

Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” 104.punkts noteic, ka sadarbības, deleģēšanas un līdzdarbības līgumus 
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Pašvaldības vārdā slēdz domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieki atbilstoši kompetencei vai domes 

lēmumam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams pieņemt lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar 

Jaunsardzes centru par Pašvaldības atbalstu jaunsargu interešu  izglītības un valsts aizsardzības mācības 

īstenošanā. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61.panta pirmo 

daļu, Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma 2.panta pirmo daļu, 7.panta otro daļu,  Smiltenes 

novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu “Smiltenes novada pašvaldības 

nolikums” 104.punktu, - kā arī ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības un 

sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 17.februāra atzinumu (protokols Nr.2), atklāti balsojot 

ar 9 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Inga Ērgle, 

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

 Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes centru par Smiltenes novada pašvaldības atbalstu jaunsargu 

interešu  izglītības un valsts aizsardzības mācības īstenošanā. 

2. Atļaut Jaunsardzes centram sadarbības līguma ietvaros izmantot bez atlīdzības sadarbības līgumā 

noradītās telpas un infrastruktūru jaunsargu interešu izglītības un valsts aizsardzības mācības priekšmeta 

īstenošanai nepieciešamo mācībām, pēc pušu saskaņota telpu izmantošanas grafika un nodrošināt telpu 

materiāltehnisko līdzekļu glabāšanai. 

3. Noteikt Smiltenes novada Izglītības pārvaldi par atbildīgo sadarbības līguma izpildē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           E. Avotiņš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


