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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022. gada 26. janvārī                                                                                   Nr. 35 

     (protokols Nr.2, 29.§) 

 

Par Nolikuma Nr. 5/22 “Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas nolikums” projekta apstiprināšana  

 

Likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmā daļa noteic, ka atsevišķu pašvaldības funkciju 

pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem 

un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas, 

savukārt, atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija saistošo 

noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 19. punktam, atsevišķu Pašvaldības 

funkciju pildīšanai vai administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un 

Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā 

konsultatīvas vai darba grupas.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam, pašvaldības dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt 

pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba 

grupās. 

Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisija ir Smiltenes novada 

pašvaldības domes izveidota institūcija, kas likumā noteiktajā kārtībā izskatīs pašvaldībā 

saņemtos fizisko un juridisko personu iesniegumus un tam pievienotos dokumentus par koku 

ciršanu, veiks koku apskati, noformēs apsekošanas aktus, veiks fotofiksāciju un pieņems 

lēmumu, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības 

samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniegs pamatotu rakstisku atteikumu 

izsniegt atļauju koku ciršanai; pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā par 

plānoto koku ciršanu, ja koku ciršanas rezultātā būtiski tiek ietekmēta apkārtējās vides 

ainaviskā, dendroloģiskā vai ekoloģiskā kvalitāte, pieņems lēmumu par publisko apspriešanu; 

pārraudzīs pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada 

administratīvajā teritorijā. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.janvāra atzinumu (sēdes protokols Nr.1) un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. 

punkta, 61.panta pirmo un trešo daļu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija 

saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums 19. punktu, atklāti balsojot 

ar 14 balsīm "PAR" - (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, 

Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, 

Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "PRET" – nav, "ATTURAS – 

nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


NOLEMJ: 

 

1. Izveidot Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas komisiju. 

2. Apstiprināt Nolikuma Nr. 5/22 “Smiltenes novada pašvaldības Apstādījumu saglabāšanas 

komisijas nolikums” projektu (pielikumā). 

3. Izbeigt Smiltenes novada domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas un Apes novada 

domes Vides komisijas darbību. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                 E. Avotiņš 


