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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada 25. maijā                                              Nr. 247 

                       (protokols Nr.12,   25.§.) 

 

Par projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai 

izglītojošu aktivitāšu projekti” rezultātu apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2021.gada 24.novembra 

lēmumu Nr.321, (protokols Nr.14, 37.§.) „Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai 

izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa NOLIKUMS”, ņemot vērā, ka 2022.gada atbalstāmo projektu 

konkursa pieejamā līdzfinansējuma summa 1.kārtā ir 7280,00 EUR (septiņi tūkstoši divi simti 

astoņdesmit euro un 00 centi) apmērā un noteiktajā pieteikumu iesniegšanas laikā līdz šā gada 

16.aprīlim tika saņemti deviņi (9) projektu pieteikumi, ievērojot Domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 17.maija atzinumu, Domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.maija atzinumu (sēdes protokols Nr.7), 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, atklāti balsojot ar 12 balsīm “PAR” 

(Astrīda Harju, Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, 

Inga Ērgle, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs Putrālis, Toms Markss), “PRET”- nav, 

“ATTURAS - nav, 

 Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai 

izglītojošu aktivitāšu projekti” 2022.gada 1.kārtas rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma 

piešķiršanu ar šādiem projektu pieteikumu iesniedzējiem: 

1.1.1. projektam “Radošā pēcpusdiena “Ciemos pie Elīnas Zālītes”, iesniedzējs biedrība “Apes 

jauniešu klubs “Sliedes”, piešķirt līdzfinansējumu 1105,00 EUR apmērā; 

1.1.2. projektam “Palsmanes muižas dienas”, iesniedzējs biedrība “Spēkavots”, piešķirt 

līdzfinansējumu 1654,86 EUR apmērā; 

1.1.3. projektam “Smiltenes futbola vēstures grāmatas izdošana”, iesniedzējs biedrība “Futbola klubs 

“Smiltene””, piešķirt līdzfinansējumu 2000,00 EUR apmērā; 

1.1.4. projektam “Šeit un tagad”, iesniedzējs biedrība “Vītolēni”, piešķirt līdzfinansējumu 1678,72 

EUR apmērā. 

2. Par konkursa rezultātiem informēt visus projektu iesniedzējus. 

3. Noteikt kā atbildīgo par projektu pieteikumu iesniedzēju informēšanu Smiltenes novada domes 

projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojoši 

pasākumi” komisijas priekšsēdētāju V.Mālkalni. 

4. Atbildīgā par līdzfinansēšanas līgumu sagatavošanu Juridiskā nodaļa. 
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5. Lēmumu kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram A.Lapiņam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         E.Avotiņš 


