
 
SMILTENES NOVADA DOME 

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

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

 

LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 31. martā                                                    Nr. 190 

                         (protokols Nr.5, 65.§.) 

 

Saistošo noteikumu Nr. 6/21 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā”” projekta 

apstiprināšana 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi 

realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu, 

savukārt  43.panta trešā daļa deleģē pašvaldībai tiesības, izdodot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Saistošo noteikumu “Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā"” projekts paredz pašvaldības 

teritorijā deklarētām politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 

Černobiļas atomelektrostacijas likvidēšanas dalībniekiem svētku pabalsta piešķiršanu atzīmējot 

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, atbilstoši grozot spēkā esošo saistošo noteikumu 

normas, kas nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt svētku pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un 

izmaksas kārtību. Materiālā atbalsta ieviešana veicinās vienlīdzības principa ievērošanu, sadarbību un 

sapratni ar politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku apvienībām. 

Atbilstoši iepriekš norādītajam ir grozāms Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra 

saistošo noteikumu Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā" 2.6.apakšpunkts un 

noteikumu VII. nodaļa. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada domes Sociālo un medicīnas jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021. gada 23. marta atzinumu (sēdes protokols Nr.3) un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās daļas 23. punktu, Sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu, Pārejas noteikumu 37.1 punktu, atklāti balsojot ar 15 

balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars 

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

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

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 6/21 „Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 25. 

oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/17 “Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā”” 

projektu (pielikumā). 

2. Uzdot Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr.6/21 un to 

paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas 

publicēt saistošos noteikumus Nr.6/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā 

“Latvijas Vēstnesis”.  

4. Publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.6/21  pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes novada Domes Vēstis” un izlikt tos redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un 

pagastu pārvaldēs. 

https://likumi.lv/ta/id/304877-par-pasvaldibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/304877-par-pasvaldibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://m.likumi.lv/ta/id/304878-par-socialas-palidzibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://m.likumi.lv/ta/id/304878-par-socialas-palidzibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/278120-socialas-palidzibas-pabalstu-un-socialo-garantiju-pieskirsanas-noteikumi#p61
https://likumi.lv/ta/id/278120-socialas-palidzibas-pabalstu-un-socialo-garantiju-pieskirsanas-noteikumi#p61
https://likumi.lv/ta/id/304877-par-pasvaldibas-pabalstiem-smiltenes-novada


5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            E. Avotiņš  



 
SMILTENES NOVADA DOME 

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

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

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Smiltenē 

2021. gada 31. martā                                                                                                             Nr. 6/21 

 

Apstiprināti 

ar Smiltenes novada domes  

2021. gada 31. marta lēmumu Nr. 190  

(protokols Nr.5, 65.§.) 

 

Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.15/17  

“Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta trešo daļu 
 

Izdarīt Smiltenes novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15/17 “Par 

pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"2.6. svētku pabalsts, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu;". 

 

2. Izteikt saistošo noteikumu VII. nodaļu šādā redakcijā:  

 

“VII. Svētku pabalsts, atzīmējot  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu 

38. Svētku pabalstu, atzīmējot  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, piešķir 

politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un 

Černobiļas atomelektrostacijas seku likvidēšanas dalībniekiem ar mērķi sniegt atbalstu 

atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.  

39. Tiesības saņemt noteikumu 38. punktā noteikto pabalstu ir personai, kurai piešķirts 

politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka vai Černobiļas 

atomelektrostacijas likvidēšanas dalībnieka statuss un tās pamata dzīvesvieta ir deklarēta 

Smiltenes novada administratīvajā teritorijā. 

40. Pabalsta apmērs vienai  personai ir 50 euro.  

41. Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā - maija mēnesī, bez ienākumu un materiālās 

situācijas izvērtēšanas. 

42. Pabalsta pieprasītājs, sākot ar aprīļa mēnesi līdz maija mēneša pēdējai darba dienai, 

iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un 

attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.  

43. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā. 

44. Sociālais dienests nodrošina pabalsta izmaksas laika paziņošanu.”. 

mailto:dome@smiltene.lv


Domes priekšsēdētājs                                                                                         E. Avotiņš 

  



 

Smiltenē 
2021.gada 23.martā 

 

Paskaidrojuma raksts 

Smiltenes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/21 

“Grozījumi Smiltenes novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.15/17  

“Par pašvaldības pabalstiem Smiltenes novadā”” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 

pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu, savukārt  43.panta trešā daļa deleģē 

pašvaldībai tiesības, izdodot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Saistošie noteikumi “Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 

25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem 

Smiltenes novadā"” paredz jaunu pašvaldības pabalsta veidu - 

pašvaldības teritorijā deklarētām politiski represētām personām, 

nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas 

atomelektrostacijas likvidēšanas dalībniekiem piešķirt svētku pabalstu 

atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.  

Materiālā atbalsta ieviešana veicinās vienlīdzības principa 

ievērošanu, sadarbību un sapratni ar politiski represēto personu un 

nacionālās pretošanās kustības dalībnieku apvienībām.  

2. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi “Grozījumi Smiltenes novada domes 2017. gada 

25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/17 "Par pašvaldības pabalstiem 

Smiltenes novadā"” noteic, ka godinot pašvaldības teritorijā deklarētās 

politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībniekus 

un Černobiļas atomelektrostacijas likvidēšanas dalībniekus, nosaka jaunu 

svētku pabalstu atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 

dienu.  

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozītas saistošo noteikumu 

normas, kas nosaka personu loku, kurām ir tiesības saņemt svētku 

pabalstu, tā apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību. 

Materiālā atbalsta ieviešana veicinās vienlīdzības principa 

ievērošanu, sadarbību un sapratni ar politiski represēto personu un 

nacionālās pretošanās kustības dalībnieku apvienībām. 

Atbilstoši iepriekš norādītajam ir grozāms Smiltenes novada domes 

2017. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr. 15/17 "Par pašvaldības 

pabalstiem Smiltenes novadā" 2.6.apakšpunkts un noteikumu VII. nodaļa. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Tiesību normas ir iedzīvotājiem labvēlīgākas. 

Pabalsta izmaksa tiks nodrošināta no budžeta programmas "Sociālie 

pabalsti iedzīvotājiem" apstiprinātā Smiltenes novada pašvaldības 

2021.gada budžeta ietvaros. Apzinot pabalsta saņēmēju skaitu, plānots, ka 

2021.gadā pabalstu saņems 169 personas, pabalsta izmaksai plānoti 

8450 euro. 

https://likumi.lv/ta/id/304877-par-pasvaldibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/304877-par-pasvaldibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/304877-par-pasvaldibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/304877-par-pasvaldibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://m.likumi.lv/ta/id/304878-par-socialas-palidzibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://m.likumi.lv/ta/id/304878-par-socialas-palidzibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://m.likumi.lv/ta/id/304878-par-socialas-palidzibas-pabalstiem-smiltenes-novada
https://likumi.lv/ta/id/278120-socialas-palidzibas-pabalstu-un-socialo-garantiju-pieskirsanas-noteikumi#p61


4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sociāli 

ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības 

vidi) pašvaldības 

teritorijā 

Nav ietekmes 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties 

Smiltenes novada domes Sociālajā dienestā, Dārza ielā 3, Smiltenē, 

Smiltenes novadā. 

Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Smiltenes novada 

pašvaldības domē. Smiltenes novada pašvaldības domes pieņemto 

lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās datuma Administratīvajā rajona tiesā, 

Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV-4201.  

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai un pēc tā saņemšanas 

tie tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības 

tīmekļa vietnē www.smiltene.lv. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 

raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē un publicēšanas 

pašvaldības mājaslapā internetā www.smiltene.lv, saņemto priekšlikumu 

vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, 

paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.  

Domes priekšsēdētājs                                                                                          E. Avotiņš 

 


