
 

 

 

SMILTENES NOVADA DOME 
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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 31.martā                                              Nr. 168 

                       (protokols Nr.5,  43.§.) 

 

Par grozījumu veikšanu Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu 

aktivitāšu projektu konkursa nolikumā 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 5.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, Smiltenes novada domes 

(turpmāk – Dome) 25.11.2020. lēmumu Nr.699 (protokola Nr.21, 51. §) “Par Smiltenes 

novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu konkursa” nolikuma 

(turpmāk - Nolikums) apstiprināšanu, Domes izpilddirektora 28.02.2020. rīkojumu 

Nr.14.1/31 “Par Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu 

konkursa vērtēšanas komisijas izveidi”, kā arī pamatojoties uz Smiltenes novada kultūras, 

sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu pasākumu konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – 

Komisija) 19.02.2021. sēdes lēmumu, un ņemot vērā Domes Kultūras, izglītības un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas 23.03.2021. atzinumu (sēdes protokols Nr.3), atklāti balsojot 

ar 13 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars 

Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija 

Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikuma Nr.3/21 „Grozījumi 2020.gada 25.novembra nolikumā 

„Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu 

konkursa nolikums”” projektu (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              E. Avotiņš 
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SMILTENES NOVADA DOME 

Reģ.Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltene.lv 

 

NOLIKUMS 
Smiltenē 

2021.gada 31.martā                                                Nr. 3/21  

   

Apstiprināts 

ar Smiltenes novada domes  

2021.gada 31.marta lēmumu Nr. 168 

(protokols Nr.5, 43.§.) 

 

 

Grozījumi 2020.gada 25.novembra nolikumā  

„Smiltenes novada kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu aktivitāšu projektu 

konkursa nolikums” 
 

Izdots pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  

41.panta pirmās daļas 2.punktu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Nolikumā: 

1.1. papildināt VI nodaļu ar 30. un 31.punktu šādā redakcijā: 

“30. Komisijas priekšsēdētājs var noteikt, ka komisijas sēdes norisē tiek izmantota 

videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā): 

30.1.ja komisijas loceklis komisijas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komisijas sēdes norises vietā; 

30.2.ja Smiltenes novada administratīvajā teritorijā izsludināta ārkārtējā 

situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus. 

31. Komisijas sēdes norises vietā klāt neesošais komisijas loceklis pirms komisijas 

sēdes reģistrējas dalībai komisijas sēdē, izmantojot videokonferences sistēmu. Savu 

balsojumu par izskatāmo projektu komisijas sēdes norises vietā klāt neesošais 

komisijas loceklis tiešsaistē apstiprina videokonferences sistēmā, paceļot roku.” 

1.3. Izteikt VII nodaļas 42.1. un 42.2. apakšpunktus šādā redakcijā: 

“42.1. Lai saņemtu avansa maksājumu 70% apmērā no piešķirtā finansējuma, 

Finansējuma saņēmējam pēc Līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā 

jāiesniedz Domē Avansa maksājuma pieprasījums iesnieguma formā, kurā jānorāda 

īstenojamā projekta nosaukums, Līguma numurs un bankas rekvizīti avansa 

maksājuma saņemšanai vai izmantojot 6.pielikuma veidlapu. Avansa maksājums 

70% apmērā no piešķirtā finansējuma tiek pārskaitīts 14 (četrpadsmit) darba dienu 

laikā pēc līdzfinansējuma Avansa maksājuma pieprasījuma iesniegšanas; 

42.2. Noslēguma maksājums 30% apmērā no finansējuma tiek pārskaitīts 30 

(trīsdesmit) darba dienu laikā pēc projekta iesniedzēja sagatavotās atskaites un 

finanšu pārskata saskaņošanas un apstiprināšanas.” 

1.4. Izteikt IX nodaļas 48.punktu šādā redakcijā: 



 

 

“48. Konkursa Pretendents, kurš saņēmis līdzfinansējumu, desmit (10) darba dienu 

laikā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa Domē iesniedz projekta rezultatīvo 

atskaiti kopā ar piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma pārskatu (3.pielikums) ar 

izdevumus apliecinošo dokumentu kopijām (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, 

Smiltenē, LV-4729 vai ar drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu apstiprinātu 

sūtījumu nosūta uz e pasta adresi: dome@smiltene.lv).” 

1.5. Izteikt  Nolikuma 5.pielikuma “Līguma paraugs” 1.4.1. un 1.4.2 apakšpunktus šādā 

redakcijā: 

“1.4.1. kā avansa maksājumu – 70% (septiņdesmit procenti) apmērā no 

Pašvaldības līdzfinansējuma summas ___________________ (summa vārdiem) 

apmērā, ko Pašvaldība ieskaita Finansējuma saņēmēja bankas kontā pēc 

Finansējuma saņēmēja iesniegtā pieprasījuma Domei, kurā norādīts īstenojamā 

projekta nosaukums, līguma numurs un bankas rekvizīti ne vēlāk kā 14 

(četrpadsmit) darba dienu laikā vai izmantojot 6.pielikuma veidlapu;  

1.4.2. kā noslēguma maksājumu – atlikušo Pašvaldības līdzfinansējuma daļu no 

līdzfinansējuma summas ________________________ (summa vārdiem) 

apmērā Pašvaldība ieskaita Finansējuma saņēmēja bankas kontā ne vēlāk kā 

30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Finansējuma saņēmēja sagatavotās 

atskaites un finanšu pārskata apstiprināšanas.” 

1.6. izteikt Nolikuma 5.pielikuma “Līguma paraugs” 4.nodaļu šādā redakcijā: 

“4.1. Finansējuma saņēmējs Pašvaldībai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu 

laikā pēc Projektā iekļautā pasākuma īstenošanas beigu termiņa iesniedz Domē 

Projekta rezultatīvo atskaiti kopā ar piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma 

pārskatu (2.pielikums) ar izdevumus apliecinošo dokumentu kopijām; 

4.2.  Līgumā noteiktās atskaites jāiesniedz drukātā vai elektroniskā formātā: 

4.2.1. Atskaites papīra formāta versijai jāpievieno elektronisko versiju CD vai 

USB datu nesējā; drukātā formātā iesniegtajai atskaitei un pielikumiem jābūt 

cauršūtiem. To nosūta pa pastu vai nogādā uz Domes oficiālo pasta adresi: 

Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729; 

4.2.2. Atskaite elektroniskā formātā jāsagatavo kā elektronisks dokuments, tas ir 

noformēts un parakstīts atbilstoši Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem 

Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un 

aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko 

dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un 

fiziskajām un juridiskajām personām”. To nosūta uz Domes oficiālo elektronisko 

adresi: dome@smiltene.lv ar norādi “Atskaite par īstenotu Smiltenes novada 

kultūras, sabiedriski nozīmīgu vai izglītojošu projektu”. Par tā iesniegšanas laiku 

tiek uzskatīts laiks, kad tas saņemts Domē.” 

1.7. Papildināt Nolikumu ar 6.pielikumu “Avansa maksājuma pieprasījums” elektroniskā 

paraksta un papīra formāta veidlapām. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         E.Avotiņš 
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