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LĒMUMS 
Smiltenē 

2021. gada 26. maijā                                              Nr. 316 

                       (protokols Nr.8,   54.§) 
 

 

Saistošo noteikumu Nr.  12/21 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 2009. gada 20. jūlija 

saistošos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības Nolikums” projekta 

apstiprināšana 

 

Dome izskata iesniegto Saistošo noteikumu „Grozījums 2009. gada 20. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” projektu.  

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie 

noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, 

iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas 

jautājumus.  

Grozījums pašvaldības nolikumā nepieciešams, lai noteiktu, ka turpmāk pašvaldības domes 

kārtējās sēdes notiks katra mēneša pēdējā otrdienā, attiecīgi ir jāgroza pašvaldības nolikuma 66. 

punktu. 

Pamatojoties uz augstākminēto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 

daļas 1. punkta, 24. pantu, atklāti balsojot ar 11 balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, 

Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra 

Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 
Smiltenes novada dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 12/21 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības 

2009.gada 20.jūlija saistošos noteikumos Nr. 1/09 „Smiltenes novada pašvaldības 

Nolikums” projektu (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr. 12/21 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Novada domes administrācijai nodrošināt, lai saistošie noteikumi pēc to stāšanās spēkā 

būtu pieejami novada domes ēkā un pagasta pārvaldēs.  

4. Par lēmuma 2. un 3. punktu izpildes nodrošināšanu atbild domes Kancelejas nodaļa. 

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                  E.Avotiņš 
 

 
 

 
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255


 
SMILTENES NOVADA DOME 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Smiltenē 
2021. gada 26. maijā                                                                                     Nr. 12/21 

 
   Apstiprināti 

ar Smiltenes novada domes  

2021. gada 26. maija lēmumu Nr.316  

(protokols Nr.8, 54.§.) 

 

 

Grozījums 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 

„Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 
 

Izdoti pamatojoties uz likuma 

"Par pašvaldībām" 21.panta pirmās  

daļas 1.punktu un 24.pantu 

 
Izdarīt Smiltenes novada domes 2009. gada 20. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” grozījumu un aizstāt 66. punkta pirmajā teikumā vārdu "trešdienās" 

ar vārdu "otrdienās". 

 

 

         

Domes priekšsēdētājs                                                                  E. Avotiņš 
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Smiltenē 

2021. gada 21. maijā 

Paskaidrojuma raksts 
par Smiltenes novada domes saistošo noteikumu  projektu 

„Grozījumi 2009.gada 20.jūlija Smiltenes novada domes  

saistošajos noteikumos Nr.1/09 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 
 

Domes priekšsēdētājs                                             E. Avotiņš 
 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

Pašreiz spēkā esošie Saistošie noteikumi Nr.1/09 „Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” apstiprināti 2009.gada 

20.jūlijā (sēdes protokols Nr.3 1.§), turpmāk tekstā arī - 

Noteikumi. Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 24.panta 

pirmajai daļai pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, 

kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 

pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus 

vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas 

jautājumus. 

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Nepieciešams mainīt pašvaldības domes kārtējās sēdes 

sasaukšanas dienu.   

Īss Saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Tiek grozīts Noteikumu 66. punkta pirmais teikums,  aizstājot 

tā pirmajā teikumā vārdu "trešdienās" ar vārdu "otrdienās". 

 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Nav 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo 

noteikumu piemērošanā – Smiltenes novada pašvaldības 

administrācijā Dārza ielā 3, Smiltenē. 

Saistošo noteikumu izdošanas neradīs papildus slogu 

administratīvajām procedūrām. 

 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punkts 

un 24.pants   

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta izskatīšanas un publicēšanas 

pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto 

priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos 

noteikumos.  

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un 

iebildumu ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības  

mājaslapā internetā www.smiltene.lv. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - 

paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
http://www.smiltene.lv/

