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LĒMUMS 
                                                                             Smiltenē 

2021.gada 31.martā                                              Nr. 169 

                       (protokols Nr.5,   44.§.) 

 

Grozījumi Smiltenes novada domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā „Smiltenes 

novada domes Licencēšanas komisijas nolikums” 

  

Smiltenes novada dome (turpmāk arī – Dome) izskata iesniegto nolikuma „Grozījumi 

2010.gada 28.janvāra nolikumā „Smiltenes novada domes Licencēšanas komisijas nolikums”” 

projektu. 

Domes Licencēšanas komisija ir Domes izveidota patstāvīga komisija, kas realizē 

pašvaldībai noteiktās funkcijas – nodrošina normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos 

pašvaldības izsniegtas licences izsniegšanu. Licencēšanas komisijas nolikums nosaka 

komisijas kompetenci, darba organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, licences, atļaujas un 

izziņas izsniegšanas kārtību un komisijas tiesības.  

Dome 2021.gada 24.februārī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.4/20 “Par Smiltenes 

novada simboliku” (turpmāk arī – saistošie noteikumi), kuri noteic Smiltenes novada 

simboliku, tās aprakstu, izgatavošanas un izmantošanas kārtību, atbildību par šo noteikumu 

neievērošanu. Saistošo noteikumu 18.punkts noteic, ka iesniegumus par simbolikas 

izmantošanu izskata pašvaldības Licencēšanas komisija, kas sniedz ieteikumu pašvaldības 

izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. Pamatojoties uz komisijas ieteikumu, pašvaldības 

izpilddirektors pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.  

Šobrīd spēkā esošā 2010.gada 18.janvāra Domes Licencēšanas komisijas nolikuma 

6.punkts nosaka sekojošu komisijas kompetenci, un tieši, ka komisija ir tiesīga normatīvajos 

aktos un komisijas nolikumā paredzētajos gadījumos pieņemt lēmumus par: 1) atļaujas 

(licences) izsniegšanu juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības 

izglītības iestādes) interešu un/vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai; 2) 

atļaujas izsniegšanu šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai; 3) attiecīgās licences, 

licences kartītes vai atļaujas pārreģistrāciju uz jaunu termiņu, derīguma apturēšanu uz laiku, 

apturētas speciālās atļaujas (licences) derīguma atjaunošanu vai anulēšanu. Tāpat saskaņā ar 

nolikuma 6.1punktu komisija ir tiesīga izskatīt saņemtos iesniegumus 2020.gada 26.februāra 

Domes saistošo noteikumu Nr.3/20 “Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Smiltenes novadā” 

noteiktajā kārtībā un sniegt ieteikumu Domes izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai. Tādējādi 

ir secināms, ka komisijas kompetencē neietilpst izskatīt iesniegumus par simbolikas 

izmantošanu un sniegt ieteikumu pašvaldības izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai.  

Ņemot vērā norādīto, ir secināms, ka Licencēšanas komisijas nolikumam ir 

nepieciešami grozījumi komisijas kompetences sadaļā, lai nolikums būtu saskaņots ar 

jaunajiem saistošajiem noteikumiem un komisija varētu pilnvērtīgi realizēt noteiktās funkcijas. 

   Pamatojoties uz minēto, ņemot vērā Finanšu un attīstības jautājumu 



 

 

pastāvīgās komitejas 2021.gada 23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr.4) un vadoties no 

likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkta un Domes saistošo noteikumu 

Nr.4/20 “Par Smiltenes novada simboliku” 18.punkta, atklāti balsojot ar 14 balsīm "Par" 

(Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, 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.4/21 „Grozījumi 2010.gada 28.janvāra nolikumā „Smiltenes 

novada domes Licencēšanas komisijas nolikums”” projektu (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E. Avotiņš 
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NOLIKUMS 
Smiltenē 

2021.gada 31.martā                                                Nr. 4/21  

   

Apstiprināts 

ar Smiltenes novada domes  

2021.gada 31.marta lēmumu Nr. 169 

(protokols Nr.5, 44.§.) 

 

Grozījumi 2010.gada 28.janvāra nolikumā  

„Smiltenes novada domes Licencēšanas komisijas nolikums” 

 
 

Izdots saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 11.punktu un   

61.panta trešo daļu  

 

 

Izdarīt Smiltenes novada domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā „Smiltenes novada domes 

Licencēšanas komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Nolikumu ar 6.2punktu un izteikt šādā redakcijā: 

“6.2 Komisija ir tiesīga izskatīt saņemtos iesniegumus 2021.gada 24.februāra Smiltenes 

novada domes saistošo noteikumu Nr.4/20 “Par Smiltenes novada simboliku” 

noteiktajā kārtībā un sniegt ieteikumu domes izpilddirektoram lēmuma pieņemšanai.” 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.  

 

 

Domes priekšsēdētājs      E. Avotiņš 
 

 

  



 

 

 


