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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 29. jūnijā                                               Nr. 301 

     (protokols Nr.13, 35.§) 

 

Par uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” rezultātu 

apstiprināšanu 

 

Ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 27. aprīļa lēmumu Nr.197 (protokols 

Nr.10, 27.§.) apstiprināts uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” 

nolikums, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu Smiltenes novada 

uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiek realizēti Smiltenes novadā un kuru rezultātā 

tiek radīti jauni produkti un pakalpojumi vai tiek radītas jaunas darbavietas. 

Ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 198 (protokols 

Nr.10, 28.§.) tika nolemts izsludināt 2022.gada uzņēmējdarbības ideju konkursu “Esi uzņēmējs 

Smiltenes novadā!” ar projektu pieteikumu iesniegumu termiņu līdz 2022.gada 31.maijam. 

Noteiktajā projektu iesniegšanas termiņā tika saņemti 13 pieteikumi. Atbilstoši konkursa 

nolikumam, konkursa komisija veica saņemto pieteikumu vērtēšanu trīs kārtās. 2022. gada 

20.jūnija sēdē Nr.3 konkursa komisija pieņēma lēmumu rekomendēt Smiltenes novada 

pašvaldības domei atbalstīt līdzfinansējuma piešķiršanu 6 pretendentiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta 

pirmās daļu, kas noteic, ka pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, Smiltenes novada pašvaldības domes Nolikumu Nr.21/22 

“Uzņēmējdarbības ideju konkurss “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!”” un Smiltenes novada 

pašvaldības domes izveidotās uzņēmējdarbības ideju konkursa komisijas 2022. gada 20. jūnija 

sēdes Nr.3 lēmumu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze 

Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, 

Edgars Avotiņš, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, 

"ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt uzņēmējdarbības ideju konkursa “Esi uzņēmējs Smiltenes novadā!” 2022. gada 

konkursa rezultātus un slēgt vienošanās par līdzfinansējuma piešķiršanu ar sekojošiem 

pieteikumu iesniedzējiem: 

1.1. Projektam “Triecienviļņa iekārtas iegāde SIA “FIZIO DĀRZS” fizioterapeita praksei”, 

iesniedzējs SIA “FIZIO DĀRZS”, piešķirt līdzfinansējumu 3000,00 EUR apmērā;  

1.2. Projektam “Ceļu projektēšana 3D, BIM modeļu izstrāde”, iesniedzējs SIA “DE SIGN”, 

piešķirt līdzfinansējumu 3000,00 EUR apmērā; 

1.3. Projektam “Evitas darināts”, iesniedzējs E. Ū., piešķirt līdzfinansējumu 2522,29 EUR 

apmērā; 

1.4. Projektam “Dārzeņu & augļu spēks vienā karotē”, iesniedzējs SIA “Lāča oga”, piešķirt 

līdzfinansējumu 3000,00 EUR apmērā; 
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1.5.  Projektam “Supo Gaujienā”, iesniedzējs R. A., piešķirt līdzfinansējumu 2320,00 EUR 

apmērā; 

1.6. Projektam “SOPA RADA”, iesniedzējs S. V., piešķirt daļēju līdzfinansējumu 1000,00 

EUR apmērā, ar nosacījumu, ka Smiltenes novada pašvaldībai tiek iesniegts telpu nomas 

līgums. 

2. Līgums par projekta līdzfinansējuma piešķiršanu tiek slēgts, ievērojot nolikumā noteikto 

līguma slēgšanas un līgumsaistību izpildes kārtību.  

3.  Par konkursa rezultātiem informēt visus projektu iesniedzējus. 

4. Noteikt kā atbildīgo par projektu pieteikumu iesniedzēju informēšanu uzņēmējdarbības ideju 

konkursa komisijas priekšsēdētāju. 

5.  Atbildīgā par līdzfinansēšanas līgumu sagatavošanu ir Juridiskā nodaļa. 

6.  Lēmumu kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

7.  Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           E.Avotiņš 


