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LĒMUMS 
Smiltenē 

 

2022.gada 25. maijā                                                                                   Nr. 246  

                                (protokols Nr.12, 24.  §.)     

 

Par 2022. gada projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes 

novadā rezultātu apstiprināšanu  

 

Smiltenes novada pašvaldība 2022.gada 30.martā ir apstiprinājusi projektu līdzfinansēšanas 

konkursa nolikumu nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā, kas nosaka kārtību, kādā 

pašvaldība piešķir līdzfinansējumu izglītības, kultūras, sporta, sociālo, jauniešu iniciatīvas un 

teritorijas labiekārtošanas projektiem nevalstiskajām organizācijām Smiltenes novadā. 

Ar Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada 30.marta lēmumu Nr.149, (protokols Nr.8, 38.§.) 

tika izsludināts 2022.gada projektu līdzfinansēšanas konkurss nevalstiskajām organizācijām 

Smiltenes novadā. Atbalstāmo projektu konkursa pieejamā līdzfinansējuma summa ir 21 000 EUR 

apmērā. Noteiktajā pieteikumu iesniegšanas laikā līdz šā gada 29.aprīlim tika saņemti 13 projektu 

pieteikumi. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas ievaddaļu, kas nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un, ievērojot Smiltenes novada pašvaldības 2022.gada 30.marta 

lēmumu Nr.148, 37.§. „Par projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikuma nevalstiskajām 

organizācijām Smiltenes novadā apstiprināšanu”, Smiltenes novada pašvaldības projektu 

līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām komisijas sēdes lēmumu Smiltenes novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.maija atzinumu 

(protokols Nr.12), atklāti balsojot ar 11 balsīm “PAR” - (Astrīda Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita 

Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs 

Mežulis, Otārs Putrālis, Toms Markss), “PRET”- nav, “ATTURAS - nav, 

Smiltenes novada pašvaldība 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām Smiltenes   novadā 

2022.gada konkursa rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem 

pieteikumu iesniedzējiem: 

1.1. Projektam “Podesti izstādēm”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirt 

līdzfinansējumu 284,35 EUR apmērā; 

1.2. Projektam “Stikla darbnīca”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un attīstība”, piešķirt 

līdzfinansējumu 1985,20 EUR apmērā; 

1.3. Projektam “Mākslas un amatniecības forums Mēru muižā”, iesniedzējs biedrība “Sabiedrība un 

attīstība”,  piešķirt līdzfinansējumu 1736,00 EUR apmērā; 
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1.4. Projektam “Dzejnieces Marikas Svīķes piemiņas un kultūras vietas izveide Smiltenes Vecajā 

parkā”, iesniedzējs biedrība “Smiltenei un Latvijai”, piešķirt līdzfinansējumu 2000,00 EUR 

apmērā; 

1.5. Projektam “BMX ikdienas sporta jaku iegāde”, iesniedzējs biedrība “BMX klubs Silvas 

Ziķeri”, piešķirt līdzfinansējumu 1250,00 EUR apmērā; 

1.6. Projektam “Skrienam kopā”, iesniedzējs biedrība “Vītolēni”, piešķirt līdzfinansējumu 1993,18 

EUR apmērā. Biedrībai jānodrošina dalība nometnē skolas vecuma bērniem no Ukrainas 

valstspiederīgajām ģimenēm, kuri izmitināti Gaujienas pagastā; 

1.7. Projektam “Lielo dārza spēļu iegāde”, iesniedzējs biedrība “Vilkmuiža 2011”, piešķirt 

līdzfinansējumu 188,50 EUR apmērā; 

1.8. Projektam “Palsmanes evaņģēliski luteriskās baznīcas kroņluktura restaurācija”, iesniedzējs 

biedrība “Māsas Veronikas”, piešķirt līdzfinansējumu 2000 EUR apmērā; 

1.9. Projektam “Palsmanes baznīcas sētas atjaunošana”, iesniedzējs biedrība “Palsmanes 

evaņģēliski luteriskā draudze”, piešķirt līdzfinansējumu 2000 EUR apmērā; 

1.10. Projektam “GPS ierīces iegāde spēlētāju snieguma datu iegūšanai un apstrādei”, iesniedzējs 

biedrība “Futbola klubs “Smiltene””, piešķirt līdzfinansējumu 1174,95 EUR apmērā; 

1.11. Projektam “Grundzāles skolas Zaļajai klasei”, iesniedzējs biedrība “Grundzāles skolai”, 

piešķirt līdzfinansējumu 250 EUR apmērā; 

1.12. Projektam “Atbalsts biedrības darbības saglabāšanai”, iesniedzējs biedrība “Atbalsts cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām”, piešķirt līdzfinansējumu 800,00 EUR apmērā; 

2. Vienošanās par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu slēgt pēc apliecinājuma par finansējuma 

nodrošinājumu iesniegšanas Smiltenes novada pašvaldībā. 

3. Par konkursa rezultātiem informēt visus projektu iesniedzējus. 

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

pašvaldības projektu līdzfinansēšanas konkursa nevalstiskajām organizācijām komisijas 

priekšsēdētāju. 

5. Atbildīgā par līdzfinansēšanas līgumu sagatavošanu ir Juridiskā nodaļa. 

6. Lēmumu kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                    E.Avotiņš 

 

 


