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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 27. aprīlī                                                 Nr. 211 

                         (protokols Nr.10, 41.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošo noteikumu Nr. 28/21 “Par 

pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā”  precizēšanu 

 

2021.gada 29. decembrī Smiltenes novada pašvaldības dome izdeva (lēmums Nr.426; protokols 

Nr.16, 62. §) saistošos noteikumus Nr.28/21 “Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību 

Smiltenes novada teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi).  

2022.gada 9. februārī  pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

rakstu Nr. 1-18/1051 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21”  (turpmāk- Atzinums), kurā tā norāda, ka  

savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi iepriekšminētos noteikumus un izsaka iebildumu, norādot, ka 

pašvaldība šajos saistošajos noteikumos var noteikt tikai prasības pašvaldības koku vai apstādījumu 

aizsardzībai, bet nav tiesīga regulēt citu personu īpašumā esošu koku vai apstādījumu aizsardzību, kā arī 

nomas attiecības regulējamas nomas līgumā. Vienlaikus tiek vērsta uzmanība, ka administratīvā atbildība 

par koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu noteikta Meža likumā, savukārt administratīvā atbildība par ceļu 

satiksmes noteikumu pārkāpumiem paredzēta Ceļu satiksmes likumā. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 45.pantam, gadījumā, ja dome nepiekrīt ministrijas atzinumam, 

tad tā savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus.  

Izvērtējot ministrijas atzinumu un ieteikumu pārskatīt saistošos noteikumus, dome piekrīt ministrijas 

atzinumā minētajam un atbilstoši tam precizē saistošos noteikumus. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 9. punktu,  45. 

panta ceturto daļu, atklāti balsojot ar 11 balsīm "PAR" - (Edgars Avotiņš, Toms Markss, Ainārs Mežulis, 

Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Jānis Āboliņš, Dainis Aļeksējevs, Astrīda 

Harju, Ervīns Labanovskis), "PRET" – nav, "ATTURAS”– nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošos noteikumus Nr. Nr.28/21 

“Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi): 

1.1. saistošo noteikumu 1. punktā svītrot vārdus “administratīvo atbildību par saistošo noteikumu 

neievērošanu un”; 

1.2. saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktu aiz vārda “dārzi” papildināt ar vārdiem “publiskie zālāji”; 

1.3. saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktu izteikt jaunā redakcijā; 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv
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1.4. svītrot saistošo noteikumu III nodaļu, attiecīgi grozot turpmāk tai sekojošo punktu numerāciju un šajos 

punktos noteiktās atsauces uz citiem šo saistošo noteikumu punktiem. 

1.5. saistošo noteikumu līdzšinējo 13. punktu izteikt jaunā redakcijā. 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.28/21 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā "Latvijas 

Vēstnesis". 

3. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.28/21 publicēt pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes 

novada pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada pašvaldības domes ēkā un pagastu 

pārvaldēs. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Smiltenē 

2021.gada 29. decembrī                                                                                                                 Nr. 28/21 

 
Apstiprināti 

ar Smiltenes novada pašvaldības domes  

2021.gada 29.decembra lēmumu Nr. 426 

(protokols Nr.16, 62.§.) 

 

Precizēti 

ar Smiltenes novada pašvaldības domes  

2022.gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 211 

(protokols Nr.10, 41.§.) 
 

Par pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un  aizsardzību  

Smiltenes novada teritorijā 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

 43.panta pirmās daļas 9.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) apstādījumu 

uzturēšanas un aizsardzības kārtību, kā arī to izpildes kontroli.  

2. Lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. apstādījumi – visas uz Pašvaldībai piekritīgas zemes ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi 

apaudzētas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un 

tamlīdzīgi, tajā skaitā parki, dārzi, publiskie zālāji, skvēri, alejas, kapsētas, tostarp koki un krūmi;  
2.2. apsaimniekotājs –pašvaldības struktūrvienība, iestāde vai cita persona, kam pašvaldība uzdevusi 

nodrošināt pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību;  

2.3. koka vainaga kopšana (veidošana) – vainaga kopšanas darbu kopums, kas ietver zaru nozāģēšanu, 

apzāģēšanu vai veidota vainaga regulāru apgriešanu.  

3. Visiem apstādījumiem Smiltenes novada teritorijā ir sabiedriska vērtība.  

 

II. Apstādījumu uzturēšana un aizsardzība 

4. Par apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību ir atbildīgs to apsaimniekotājs. 

5. Apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā pārrauga Smiltenes novada 

pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Apstādījumu saglabāšanas komisija (turpmāk - Komisija). 
6. Apsaimniekotājam ir pienākums: 

6.1. paaugstināt augsnes auglību apstādījumos, nodrošināt visus kopšanas un atjaunošanas darbus, 

nepieļaut apstādījumu pārpurvošanos un aizaugšanu ar nezālēm, nepieļaut koku sējeņu ieaugšanu 

dzīvžogos un apstādījumos; 
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6.2. veikt pasākumus, lai nodrošinātu koku saglabāšanu un aizsardzību, neveikt un novērst darbības, kas 

var kaitēt koku augšanai, saglabāšanai un aizsardzībai; 

6.3. pirms koka vainaga kopšanas (veidošanas) saņemt Komisijas saskaņojumu; 
6.4. nodrošināt nokaltušu koku, kuri pilnībā zaudējuši augtspēju, un bīstamu koku (koki ar vizuāli 

redzamiem bojājumiem – dabas apstākļu rezultātā iztrupējis, aizlūzis, sašķelts, daļēji sasvēries vai 

paceltu sakņu sistēmu, pilnīgi izgāzies vai citādi bīstams koks) nociršanu; 

6.5. nocirsto koku, zaru novākšanu un darbavietas sakopšanu; 

6.6. iespēju robežās kopt koku vainagus profesionāla koku kopēja – arborista, uzraudzībā vai 

konsultējoties ar Komisiju; 
6.7. nodrošināt aizsargājamā koka aizsardzību; 

6.8. pirms koka vainaga kopšanas (veidošanas) gar Pašvaldības ceļiem, saskaņot koku vainagu kopšanu 

(veidošanas) ar Komisiju; 

6.9. ielās un ielu krustojumos, kur satiksmes dalībniekiem ir ierobežota redzamība, pēc Komisijas 

lēmuma veikt apstādījumu kopšanu.  

7. Apstādījumos aizliegts: 

7.1. bez koka vainaga kopšanas (veidošanas) saskaņojuma saņemšanas kopt vai veidot koku vainagus; 
7.2. bojāt kokus (lauzt zarus, neprofesionāli apzāģēt vainagu, plēst mizu, veikt urbumus stumbrā, 

traumēt saknes, mehāniski vai ķīmiski bojāt vai citādā veidā ietekmēt koku), ja bojājumu rezultātā 

koks daļēji vai pilnībā zaudē vai var zaudēt savu augtspēju; 

7.3. bojāt apstādījumus, stādīt jaunus kokus, krūmus un puķes bez labiekārtošanas un apzaļumošanas 

projekta vai saskaņojuma ar Pašvaldību; 

7.4. braukt un novietot mehāniskos transportlīdzekļus, ja tas nav saistīts ar apstādījumu 

apsaimniekošanu. 

 

 

III. Noslēguma jautājums 

8. Saistošajos noteikumos izpildi kontrolē Smiltenes novada pašvaldības Saimnieciskās darbības nodaļa un 

pagastu pārvaldes. 

9. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

9.1. Smiltenes novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošos noteikumus Nr.12/10 “Smiltenes novada 

teritorijas labiekārtošanas un apstādījumu aizsardzības noteikumi”; 

9.2. Smiltenes novada domes 2011.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr.9/11 “Par apstādījumu 

apsaimniekošanu un aizsardzību”. 
 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš 

 
 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21 “Par 

pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un  aizsardzību  
Smiltenes novada teritorijā” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likuma Pārejas 

noteikumu 17. punktu 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome 

izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus. 

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 9. punkts noteic, ka dome 

ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu, par republikas pilsētas vai novada teritorijas labiekārtošanu, 

zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, proti, pašvaldība var noteikt prasības 

pašvaldības koku aizsardzībai, bet nav tiesīga regulēt citu personu īpašumā esošu koku 

aizsardzību. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – 

Pašvaldības) apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības kārtību, kā arī administratīvo 

atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu un to izpildes kontroli. 
Saistošo noteikumu izpratnē apstādījumi ir visas uz Pašvaldībai piekritīgas zemes 

ar augiem dabīgi apaugušas vai mākslīgi apaudzētas teritorijas, kurās neiegūst augu 

produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus un tamlīdzīgi, tajā skaitā parki, dārzi, 

skvēri, alejas, kapsētas, tostarp koki un krūmi, savukārt, apsaimniekotājs ir pašvaldības 

struktūrvienība, iestāde vai cita persona, kam pašvaldība uzdevusi nodrošināt 

pašvaldības apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību.  
Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2010.gada 22.jūnija 

saistošie noteikumi Nr.12/10 “Smiltenes novada teritorijas labiekārtošanas un 

apstādījumu aizsardzības noteikumi” un Smiltenes novada domes 2011.gada 

25.augusta saistošie noteikumi Nr.9/11 “Par apstādījumu apsaimniekošanu un 

aizsardzību. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms.   

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sociāli ekonomisko 

stāvokli 

(uzņēmējdarbības vidi) 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novadā pārrauga Smiltenes 

novada pašvaldības  Saimnieciskās darbības nodaļa un pagastu pārvaldes. 

Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Informācija par saistošajiem noteikumiem pēc to spēkā stāšanās tiks publicēta 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Smiltenes novada Pašvaldības Vēstis” un 

izlikta redzamā vietā Smiltenes novada domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 



6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 

izskatīšanas Smiltenes novada pašvaldības domes komitejā un publicēšanas 

pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, saņemto priekšlikumu vai 

iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 

saistošajos noteikumos.  
Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu 

izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē –

www.smiltenesnovads.lv. 
 

 

Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                            E.Avotiņš 
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