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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022. gada 29. jūnijā Nr.294                                              

             (protokols Nr.13, 28.§.) 

 

Par termiņa pagarināšanu projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, 

sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu projekti” projektam 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, 

Smiltenes novada pašvaldība ir Smiltenes novada domes institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību 

pārņēmēja. 

Ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 2020.gada 25.novembra 

lēmumu Nr.899, ar kuru apstiprināts Nolikums Nr.25/20 „Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu 

vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa NOLIKUMS”, Pašvaldības 2021.gada 29.jūnija lēmumu 

Nr.367 (protokols Nr.9, 45.§) “Par projektu līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, 

sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu projekti” rezultātu apstiprināšanu”, starp Domi un projekta 

īstenotāju, kam piešķirts pašvaldības līdzfinansējums projekta realizēšanai, 2021.gada 19.jūlijā noslēgtā 

līguma Nr. SNP-SN-PL/KP/1-21līdzfinansējumu kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu 

īstenošanai Smiltenes novadā (turpmāk - Līgums) nosacījums, un biedrības “Grundzāle 2010” iesniegumu 

par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu (reģistrēts Smiltenes novada pašvaldības lietvedībā 

08.06.2022, Nr. SNP22/2.31/2726), nepieciešams pieņemt lēmumu attiecībā par grozījumu veikšanu 

noslēgtajā Līgumā par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 

5.punktu, 21.panta pirmā daļas 27.punktu, ievērojot Izglītības, kultūras, un sporta jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022.gada 22.jūnija atzinumu (sēdes protokols Nr.6), atklāti balsojot ar 13 balsīm "PAR" - (Gita 

Mūrniece, Astrīda Harju, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs 

Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš), 

"PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2022.gada 30.novembrim un veikt grozījumus Līgumā 

SNP- SN-PL/KP/1-21 ar biedrību “Grundzāle 2010”. 

2. Noteikt kā atbildīgo par projektu īstenotāja informēšanu Smiltenes novada pašvaldības domes projektu 

līdzfinansēšanas konkursa “Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgi vai izglītojošu aktivitāšu 

projekti” komisijas priekšsēdētāju V.Mālkalni. 

3. Grozījumu veikšanai līdzfinansēšanas līgumā kā atbildīgo noteikt Juridisko nodaļu. 

4. Lēmumu kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram A.Lapiņam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs  E.Avotiņš 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


 


