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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 29.decembrī                        Nr. 436 

               (protokols Nr.16., 72. §.) 

 

Par pilnvarojumu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram noteikt aizliegumu atrasties 

uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo pašvaldības iekšzemes publisko ūdeņu un 

citu tās valdījumā esošo ūdeņu ledus 

 

Zemes pārvaldības likuma 15.panta astotā daļa noteic, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt aizliegumu 

atrasties uz tās administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un citu tās valdījumā esošo 

ūdeņu ledus, kā arī tās administratīvajai teritorijai piegulošo jūras piekrastes ūdeņu ledus tādās vietās, 

kur var tikt apdraudēta personas dzīvība un veselība. Izvērtējot iespējamo personas dzīvības un 

veselības apdraudējumu, ņem vērā cilvēku pulcēšanās intensitāti, laikapstākļus un meteoroloģiskās 

prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta. Pašvaldība attiecīgu 

lēmumu var paziņot, to publicējot arī savā tīmekļvietnē.  

Ņemot vērā norādīto, Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

21.decembra atzinumu (sēdes protokols Nr.6), un pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15.panta 

astoto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmā daļas 27. punkta, Smiltenes novada pašvaldības 

domes 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 31.31. 

apakšpunktu, atklāti balsojot ar 9 balsīm “PAR” – (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, 

Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Toms Markss), 2 

balsis  “PRET” – (Otārs Putrālis, Jānis Āboliņš),  1 balls “ATTURAS” – (Gita Mūrniece),  

 Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Ledus kārtas veidošanās laikā, ka arī iestājoties mainīgiem vai pavasarīgiem  laika apstākļiem, 

ņemot vērā cilvēku pulcēšanas intensitāti, pēc Smiltenes novada pašvaldības policijas vai Valsts 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierosinājuma, pilnvarot Smiltenes novada pašvaldības 

izpilddirektoru izdot rīkojumu ar kuru noteikt pilnīgu vai daļēju aizliegumu atrasties uz Smiltenes 

novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus, tādās vietās, kur var tikt 

apdraudēta personas dzīvība un veselība. 

2. Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļai nodrošināt informāciju par ledus 

bīstamību Smiltenes pilsētas administratīvajā teritorijā publiskās vietās esošajām ūdenstilpēm  vietās, 

kur konstatēta cilvēku koncentrēta pulcēšanās uz ledus. 

3. Pagastu pārvaldēm nodrošināt informāciju par ledus bīstamību Smiltenes novada pagastu 

administratīvajā teritorijā publiskās vietās, kur konstatēta cilvēku koncentrēta pulcēšanās uz ledus. 

4. Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļai, pamatojoties uz izpilddirektora 

rīkojumu,  Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē publicēt informāciju par vietām, kurās aizliegts 

atrasties uz Smiltenes novada administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledus. 
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5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                   E.Avotiņš 

 


