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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 26. janvāra                                                   Nr. 41 

                        (protokols Nr.2, 35.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošo noteikumu Nr. 1/22 

“Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos 

noteikums Nr. 14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”  

projekta  apstiprināšanu 

 

2021.gada 27. oktobrī Smiltenes novada pašvaldības dome izdeva (lēmums Nr.267; protokols 

Nr.14, 30. §) saistošos noteikumus Nr.14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada 

pašvaldībā” (turpmāk – saistošie noteikumi). Saistošie noteikumi izdoti, lai noteiktu Smiltenes 

novada pašvaldības sniegto un materiālo palīdzību Smiltenes novada pašvaldībā, to pieprasīšanas, 

saņemšanas un samaksas kārtību. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldības 

brīvprātīgās iniciatīvas, kā arī sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem.  

Smiltenes novada Sociālais dienests, izvērtējot iedzīvotāju vajadzības, lai iedzīvotājiem 

nesamazinās līdz šim saņemtais sociālās palīdzības apjoms, t.sk., pārņemot labvēlīgākus pabalstu 

piešķiršanas nosacījumus, ierosina noteikt, ka turpmāk pabalstu nozīmīgā dzīves jubilejā saņem 

personas, kuras sasniegušas 75, 80, 85, 90, un ik gadu no 91 gadu vecuma. 
Ņemot vērā norādīto un Smiltenes novada pašvaldības domes Sociālo un veselības jautājumu 

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

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, ņemot vērā, 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  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 1/22 “Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. 

gada 27. oktobra saistošajos noteikums Nr. 14 “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes 

novada pašvaldībā”  projektu (pielikumā). 

2. Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļai nosūtīt saistošos noteikumus Nr. 

1/22 un to paskaidrojuma rakstu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

3. Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas, publicēt 

saistošos noteikumus Nr. 1/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

4. Saistošos noteikumus Nr. 1/22 pēc to stāšanās spēkā publicēt pašvaldības tīmekļvietnē un izlikt 

tos redzamā vietā Smiltenes novada Centrālās administrācijas ēkā un pagastu pārvaldēs, kā arī 

publicēt informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr. 1/22 pašvaldības bezmaksas izdevumā 

„Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis”. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                E. Avotiņš 
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