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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 29.jūnijā 
 

Nr.285  
  

(protokols Nr.13, 19.§) 

 

Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes 

struktūrvienībās 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) 

apakšpunkta, kas nosaka, ka dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai 

Ministru kabineta noteikumiem, maksu par citiem pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības 

iestādes, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, kas 

nosaka, ka Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, 

finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, Smiltenes novada domes 2015.gada 31.marta 

noteikumiem Nr.6/15 “Metodika un kārtība maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanai un 

apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības institūcijām”, un ņemot vērā Smiltenes novada 

pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 

21.jūnija un Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022.gada 22.jūnija atzinumiem (sēdes protokols Nr.8) un atklāti balsojot ar 13 balsīm 

"PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš 

Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms Markss, Raivis Vizulis, Inga 

Ērgle, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Kultūras un tūrisma pārvalde” 

struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu cenrādi saskaņā ar pielikumiem. 

2. Noteikt, ka par pakalpojumu sniegšanu atbildīgās personas ir Smiltenes novada Kultūras un 

tūrisma pārvaldes struktūrvienību un apakšstruktūru vadītāji. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības Finanšu nodaļai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.jūliju. 

5. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Apes novada domes 2021.gada 29.aprīļa lēmums 

Nr.74 “Par grozījumiem Apes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmuma Nr.32 “Par Apes 

novada domes iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” sniegto maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu” pielikumos”, Apes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmums Nr.32 “Par 

Apes novada domes iestādes “Apes kultūras un tūrisma centrs” sniegto maksas pakalpojumu 

apstiprināšanu”, Raunas novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmums Nr.11. “Par pašvaldības 

telpu nomas maksas noteikšanu”, Raunas novada domes 2017.gada 26.aprīļa lēmums Nr.5 “Par 

tūrisma maksas pakalpojuma apstiprināšanu”, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 

24.novembra lēmums Nr.322 “Par izmaiņām Smiltenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumu 

sarakstā”, Smiltenes novada domes 2020.gada 29.jūlija lēmuma Nr. 468 “Par maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada Kultūras centram, Muzejam un Sporta centram” 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


2. un 3.punkts, Smiltenes novada domes 2020.gada 30.decembra lēmums Nr.781 “Par maksas 

pakalpojumu apstiprināšanu Smiltenes novada bibliotēkai”, Smiltenes novada domes 2017.gada 

22.februāra lēmums Nr.3 “Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu”, Smiltenes novada domes 

2015.gada 31.marta lēmums “Par Smiltenes novada Tūrisma informācijas centra maksas 

pakalpojuma apstiprināšanu”, Smiltenes  novada domes 2013.gada 28.decembra lēmuma “Par 

Palsmanes pagasta pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšanu” 1.punkts. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs 

E.Avotiņš 

 

 


