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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 27. jūlijā                                               Nr.342  

     (protokols Nr.14, 28.§.) 

 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Ingka Investments Latvia” 

 

Smiltenes novada Izglītības pārvaldē (turpmāk – Pašvaldība) 2022.gada 24.maijā saņemts 

un lietvedībā reģistrēts ar Nr. SNIP/22/3.7/88 I. Zīriņas iesniegums slēgt sadarbības līgumu ar SIA 

Ingka Investments Latvia. 

Izskatot jautājumu par sadarbības līguma slēgšanu ar SIA “Ingka Investments Latvia”, 

konstatēts: 

[1] Līguma ietvaros paredzēts, ka Pašvaldība un SIA Ingka Investments Latvia sadarbojas, lai 

izveidotu un uzturētu publiski pieejamu atpūtas vietu Īpašniekiem piederošā nekustamā īpašumā 

“Veļukalni”, kadastra numurs 94700100072, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā. 

[2] Pašvaldība sadarbības līguma ietvaros apņemas: 

1) pašvaldību, līguma un tajā atrunātās sadarbības ietvaros, pārstāv Smiltenes 

novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes darbinieki (turpmāk – Speciālisti), kuri, 

sadarbojoties ar Smiltenes novada Launkalnes pagasta jauniešiem ne retāk kā 

reizi divās nedēļās apsekos Atpūtas vietu un nodrošina, lai tajā neatrastos 

atkritumi, nepieciešamības gadījumā veicot šo atkritumu savākšanu.  

2) vienojas, ka materiāli, kas tiks izmantoti no Speciālistu puses Atpūtas vietas 

uzlabošanas, atjaunošanas un uzturēšanas darbiem, ir šim mērķim saņemtie 

ziedojumi. Pašvaldība nesniedz finansiālu atbalstu no savas puses Atpūtas vietas 

uzlabošanas, atjaunošanas un uzturēšanas darbiem šī Līguma ietvaros.  

3) Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvalde ir uzskatāma šī Līguma ietvaros 

kā Pašvaldības iestāde, kuras pārziņā ir veikt attiecināmos un nepieciešamos 

saimnieciskos darbus minētā mērķa īstenošanai un tās uzdevums citā starpā ir 

organizēt Atpūtas vietas sakopšanas talkas  pavasara mēnešos un apņemas 

iekļaut Atpūtas vietu savā sakopjamo teritoriju sarakstā  

4) popularizēt Atpūtas vietu kā tūrisma objektu tūrisma maršrutos gan sociālajos 

medijos, gan drukātajos materiālos, gan mutiski, telefoniski un rakstiski pēc 

nepieciešamības un aktualitātes, vienlaikus apņemoties neizmantot Īpašnieku 

nosaukumu un logotipu jebkādās mārketinga vai sociālajās aktivitātēs šajā 

sakarā. 

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 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 SIA Ingka Investments Latvia, lai izveidotu un uzturētu publiski pieejamu atpūtas vietu 

Īpašniekiem piederošā nekustamā īpašumā “Veļukalni”, kadastra numurs 94700100072, 

Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā. 
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 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61.panta pirmo daļu, kā arī ņemot 

vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022.gada jūlija atzinumu (protokols Nr.8), atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins 

Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Toms 

Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

 Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar  SIA Ingka Investments Latvia, lai izveidotu un uzturētu publiski 

pieejamu atpūtas vietu Īpašniekiem piederošā nekustamā īpašumā “Veļukalni”, kadastra 

numurs 94700100072, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā. 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           E.Avotiņš  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


