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                       (protokols Nr. 2,  37.§.) 

 

Saistošo noteikumu Nr. 2/22 „Grozījums 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 25.augusta lēmumam Nr.115 

“Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizācijas uzsākšanu” dome nolēma 

uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde” un Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Apes kultūras un tūrisma 

centrs” ar tām pakļautajām struktūrvienībām ar apakšstruktūrām, Apes pilsētas un pagasta 

pārvaldes sporta organizatora un sporta darba organizatora, Raunas novada domes 

administrācijas struktūrvienības “Kultūras nodaļa” un Raunas novada domes iestāžu – “Raunas 

pagasta bibliotēka”, “Drustu bibliotēka”, “Drustu novadpētniecības muzejs”, “Raunas novada 

tūrisma informācijas centrs”, reorganizāciju, tās apvienojot un uz apvienojamo iestāžu un 

struktūrvienību bāzes izveidojot pašvaldības iestādi „Smiltenes novada Kultūras un tūrisma 

pārvalde” un pašvaldības iestādi “Smiltenes novada Sporta pārvalde”. Pašvaldības nolikums 

jāgroza, lai tā struktūra atbilstu iepriekš pieņemtajam lēmumam par kultūras iestāžu 

reorganizāciju. 

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

punkta, 24. pantu, 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: 

 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv
https://likumi.lv/ta/id/324794-smiltenes-novada-pasvaldibas-nolikums
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 2/22 „Grozījums Smiltenes novada pašvaldības domes 

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

projektu (pielikumā). 

2. Saistošos noteikumus Nr.2/22 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. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.  

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    E. Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


