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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 27.jūlijā            Nr. 346 

                                (protokols Nr.14,  32.§.) 

 

Par pilnvarojumu pašvaldības iestādei "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola" 

iestāties biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība” 

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 12. augusta nolikuma Nr.15/21 

“Profesionālās ievirzes sporta skolas “Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola” 

nolikums” 13.11. un 13.22. apakšpunktiem skola pamatizglītības pakāpē īsteno profesionālās 

ievirzes programmas - vieglatlētika. 

Lai nodrošinātu profesionālās ievirzes programmu īstenošanu un izpildītu Ministru kabineta 

2021.gada 21. decembra noteikumu Nr.885 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 

sporta izglītības programmas” 1.pielikumā 2.4.punktā noteiktos rezultativitātes kritērijus un 

nodrošinātu izglītojamo dalību Latvijas Vieglatlētikas savienības rīkotajās sporta sacensībās 

pārstāvot pašvaldības iestādi "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola" (turpmāk – 

Sporta skola), sporta skolai nepieciešams iestāties biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”. 

Sporta likuma 10.panta 31. daļa noteic, ka sporta izglītības iestāde, kurai nav juridiskās 

personas statusa, var būt par sporta kluba vai sporta federācijas biedru, ja ir saņemts attiecīgs tās 

dibinātāja pilnvarojums. Valsts dibinātai sporta izglītības iestādei attiecīgu pilnvarojumu apstiprina 

ar Ministru kabineta lēmumu, bet pašvaldības dibinātai sporta izglītības iestādei — ar pašvaldības 

domes lēmumu. Valsts dibinātai sporta izglītības iestādei attiecīgu pilnvarojumu apstiprina ar 

Ministru kabineta lēmumu, bet pašvaldības dibinātai sporta izglītības iestādei — ar pašvaldības 

domes lēmumu.  

Ņemot vērā norādīto, nodrošinātu sporta skolā licencēto profesionālās ievirzes programmu 

vieglatlētikā īstenošanu, kā arī nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldības interešu pārstāvniecību 

vieglatlētikas savienībā un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Sporta likuma 10. panta 3.1daļu, atklāti balsojot ar 10 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, 

Astrīda Harju, Ilze Vergina, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs 

Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Inga Ērgle),  1 balsi "PRET" – (Otārs Putrālis), 1 balsi  

"ATTURAS" – (Ervins Labanovskis),   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Pilnvarot pašvaldības iestādi "Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skola" 

(reģistrācijas numurs iestāžu reģistrā 40900005999) iestāties biedrībā “Latvijas 

Vieglatlētikas savienība”, reģistrācijas  numurs 40008029019. 

2. Visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar iestāšanos biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas 

savienība”, veikt pašvaldības iestādes "Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola" 

direktoram I. Jokstam atbilstoši pārstāvības pilnvarojumam. 

3. Biedru naudas maksājumus veikt no pašvaldības iestādes "Smiltenes pilsētas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola" budžeta līdzekļiem. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada Izglītības pārvaldei. 
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