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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 29.jūnijā                Nr.304 

   (protokols Nr.13, 38.§.) 

 

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 saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rakstu 

Nr. 1-18/1051 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 28/21” (turpmāk- Atzinums), kurā tā norādīja, 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 tika 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. Balstoties uz šo atzinumu Smiltenes 

novada pašvaldības dome 2022. gada 27. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 211 par Smiltenes novada 

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

uzturēšanu un aizsardzību Smiltenes novada teritorijā” precizēšanu. 

Pirms saistošo noteikumu publicēšanas 2022.gada 31. maijā pašvaldība atkārtoti saņēma Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rakstu Nr. 1-18/3957 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 

28/21” (turpmāk- Atzinums), kurā tā norādīja, ka  savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi 

iepriekšminētos noteikumus un izsaka iebildumu “Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. pantu 

iekšējais normatīvais akts ir saistošs iestādei (tās struktūrvienībai, darbiniekiem) vai amatpersonām, 

attiecībā uz kurām tas izdots. Pašvaldība vai tās iestāde, pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

IX. nodaļā noteikto, ir tiesīga izdot iekšēju normatīvo aktu, kas ir saistošs iestādei (tās struktūrvienībai, 

darbiniekiem) vai amatpersonām, attiecībā uz kurām tas izdots (ar iekšēju normatīvo aktu var noteikt, 

piemēram, ārējo normatīvo aktu piemērošanu un pārvaldes lēmuma pieņemšanas procedūru). Saistošo 

noteikumu Nr. 28/21 2.2. apakšpunktā, 4., 5. un 6. punktā noteiktie jautājumi ir regulējami iekšējā 

normatīvajā aktā, jo ir saistoši tikai pašvaldībai vai pašvaldības pilnvarotai institūcijai. Ņemot vērā 

minēto, lūdz svītrot minētās saistošo noteikumu Nr. 28/21 normas”. 

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 14 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, ar roku 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. svītrot saistošo noteikumu 2.2. apakšpunktu; 

1.2. svītrot saistošo noteikumu 4. punktu; 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 5. punktu; 

1.4. svītrot saistošo noteikumu 6. punktu; 

1.5. precizēt saistošo noteikumu numerāciju un svītrot saistošo noteikumu nodaļu iedalījumu, ievērojot 

veiktos precizējumus. 

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. Smiltenes novada Centrālās administrācijas Kancelejas un personāla nodaļai saistošos noteikumus 

Nr.28/21 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 E.Avotiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


