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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 11. janvārī                                                 Nr. 6 

                         (protokols Nr.1, 6.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošo noteikumu Nr. 20/21 

“Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai 

īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam”  precizēšanu 

 

2021.gada 24. novembrī Smiltenes novada pašvaldības dome izdeva (lēmums Nr.353; protokols 

Nr.14, 69.§) saistošos noteikumus Nr.20/21 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju 

pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam” (turpmāk 

– saistošie noteikumi).  

2022.gada 6. janvārī pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

rakstu Nr. 1-18/142 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 20/21”  (turpmāk- Atzinums), kurā tā norāda, ka  

savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi iepriekšminētos noteikumus un ir pieņēmusi tos zināšanai, 

neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums), vienlaicīgi lūdzot svītrot saistošo noteikumu 13. punktu, jo 

saistošie noteikumi nevar stāties spēkā ar atpakaļejošu datumu. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam, gadījumā, ja dome nepiekrīt ministrijas atzinumam, 

tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

Izvērtējot ministrijas atzinumu un ieteikumu veikt saistošo noteikumu precizēšanu, dome piekrīt 

ministrijas norādītajiem nepieciešamajiem precizējumiem un atbilstoši tiem precizē saistošos noteikumus. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45. panta trešo, ceturto un piekto daļu, likuma “Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. pantu, atklāti balsojot ar 9 balsīm “PAR” (Andris Abrāmovs, Astrīda 

Harju, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs 

Putrālis),  “PRET” -  nav, “ATTURAS” - nav,  
Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošos noteikumus Nr. 

20/21 “Kārtība, kādā Smiltenes novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai 

īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam” un svītrot 13. punktu, attiecīgi 

grozot turpmāk tam sekojošā punkta numerāciju un izsakot V. nodaļas nosaukumu vienskaitlī. 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.20/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

3. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.20/21 publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes novada pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības 

domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                E.Avotiņš 
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