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Nr. 94 

                       (protokols Nr.4,  44.§.) 

 

Saistošo noteikumu Nr. 9/22 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 

8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums”” 

projekta apstiprināšana 

 

Dome izskata iesniegto saistošo noteikumu „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības 

domes 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības 

nolikums” projektu.  

Pašreiz spēkā esošie saistošie noteikumi Nr. 1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 

apstiprināti 2021. gada 8. jūlijā (sēdes protokols Nr. 3 1. §). 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. 

 Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumam Nr. 

168 “Par atsevišķu funkciju nodošanu un iestāžu reorganizāciju” un 2021.gada 24.novembra 

lēmumam Nr.359     “Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. 

septembra lēmumā Nr. 168 “Par atsevišķu funkciju nodošanu un iestāžu reorganizāciju”” 

dome nolēma uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestāžu, kas nodrošina komunālo 

pakalpojumu sniegšanu novadā – pašvaldības iestādes “Raunas novada domes Saimnieciskais 

dienests” (reģistrācijas Nr. 40900007843, adrese: Parka iela 4C, Rauna, Raunas pagasts, 

Smiltenes novads, LV-4131) un pašvaldības iestādes “Komunālā saimniecība” (reģistrācijas 

Nr. 40900033418, adrese: Dzirnavu iela 14, Ape, Smiltenes novads, LV-4337), 

reorganizāciju, nododot to funkcijas un uzdevumus citām pašvaldības iestādēm un pašvaldības 

kapitālsabiedrībai, kā rezultātā pašvaldības iestādes beidz pastāvēt. Minētajā lēmumā noteikts, 

ka reorganizējamās iestādes turpina pastāvēt līdz 2022. gada 1. marta. 

Ar saistošo noteikumu izdošanu par grozījumu Pašvaldības nolikumā tiek svītroti nolikuma 

8.18. un 8.19. apakšpunkti un atbilstoši tam grozīts nolikuma pielikums - Pašvaldības 

pārvaldes struktūra (shēma). 

Smiltenes novada pašvaldība 2022.gada 10. februārī saņēma 10.02.2022. Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) atzinumu Nr.1-18/1091, 

tai skaitā norādot par nepieciešamību precizēt 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” II. nodaļā “Pašvaldības teritoriālais dalījums” 

noteikto novada teritoriālo dalījumu atbilstoši saistošo noteikumu 8.4. un 8.7. apakšpunktā 

noteiktajai struktūrai, ietverot tajā arī Apes pilsētas un pagasta apvienību un Brantu pagasta 

un Smiltenes pagasta apvienību saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

5. panta trešā daļas prasībām.  

Pašvaldības nolikums jāgroza, lai tā struktūra atbilstu iepriekš pieņemtajam lēmumam un 

VARAM 10.02.2022. atzinumam. 

Ņemot vērā norādīto un vadoties no likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. 

punkta, 24. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 5. panta trešo daļu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars 
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Avotiņš, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 9/22 „Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 

2021.gada 8.jūlija saistošos noteikumos Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 

projektu (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr. 9/22 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3. Centrālai 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 Centrālās administrācijas 

Kancelejas un personāla nodaļa. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   E. Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


