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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 23. februārī 
 

Nr.95 

                       (protokols Nr.4,  45.§.) 

 

Par Nolikuma Nr.   /22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 15. 

jūlija nolikumā Nr. 4/21 “Smiltenes novada Apes pilsētas un  pagasta pārvaldes 

nolikums"” apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata iesniegto grozījumu Smiltenes novada 

pašvaldības domes 2021. gada 15. jūlija nolikumā Nr. 4/21 “Smiltenes novada Apes pilsētas un  

pagasta pārvaldes nolikums" projektu.  

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.  apakšpunktā noteiktajai struktūrai, 

ietverot tajā arī Apes apvienību saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

5. panta trešā daļas prasībām.  

Tiek grozīts Smiltenes novada pašvaldības nolikums atbilstoši ministrijas 10.02.2022. 

atzinumam. No tā izriet, ka, tālāk secīgi, lai novērstu pretrunas starp šiem dokumentiem, 

grozāms arī Smiltenes novada Apes pilsētas un  pagasta pārvaldes nolikums. 

Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. 

gada 16. februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.4) un pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8.  punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, 

Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 “Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” 8.4. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Ainārs 

Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs 

Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Nolikumu Nr. 8/22  “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. 

gada 15. jūlija nolikumā Nr. 4/21 “Smiltenes novada Apes pilsētas un  pagasta pārvaldes 

nolikums” (lēmuma pielikumā). 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      E. Avotiņš 
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