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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 12. augustā                                               Nr. 85 

     (protokols Nr.7, 5.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu 

izskatīšanas komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr.12/21 “Smiltenes novada pašvaldības 

Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums” projekta 

apstiprināšana  

Likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmā daļa noteic, ka atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un 

attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, savukārt, 

atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) 19. punktam atsevišķu 

Pašvaldības funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un 

Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā 

konsultatīvas (turpmāk - komisijas), vai darba grupas.  

Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 5. panta pirmā daļa noteic, ka lai pieteiktu 

publisku pasākumu (fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, 

piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības) un 

saņemtu atļauju tā rīkošanai, pasākuma organizators pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā 

paredzēts šo pasākumu rīkot, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises sākuma 

iesniedz iesniegumu atbilstoši likuma  prasībām, savukārt, likuma 7. panta pirmā daļa noteic, ka 

pašvaldība izskata iesniegumu 10 dienu laikā no tā saņemšanas diena, bet 8. panta pirmā daļa, ka 

atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram 

dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības 

administratīvajā teritorijā.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam pašvaldības dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības 

pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas 

komisija ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota institūcija, kas likumā noteiktajā kārtībā 

izskatīs iesniegumus un tam pievienotos dokumentus vai ziņas par publisku izklaides un svētku 

pasākumu rīkošanu un pieņems motivētu lēmumu gadījumos, kad tā nolemj izsniegt atļauju pasākuma 

rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai nolemj atlikt iesnieguma izskatīšanu. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. 

punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punkta, 61.panta pirmo un trešo daļu,  

atklāti balsojot ar 15 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis 

Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret” – nav, 

“Atturas” –  nav, 
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Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Izveidot Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu 

izskatīšanas komisiju. 

2. Apstiprināt Nolikuma Nr. 12/21 “Smiltenes novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku 

pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijas nolikums” projektu (pielikumā). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                          E.Avotiņš 

 
 


