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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022. gada 31. augustā                                                                                                                 Nr.427 

(protokols Nr.15, 67.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr.24/22 “Par valsts 

nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem  Smiltenes novadā” precizēšanu 

 

2022.gada 27.jūlijā Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izdeva saistošos 

noteikumus Nr.24/22 “Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Smiltenes 

novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi).  

2022.gada 26.augustā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk -

Ministrija) atzinums Nr.1-18/5954 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.24/22” (turpmāk – Atzinums), 

ar kuru Ministrija savas kompetences ietvaros izvērtējusi saistošos noteikumus un pieņēmusi tos 

zināšanai (pozitīvs atzinums), vienlaikus izsakot šādus ieteikumus: precizēt saistošo noteikumu 

izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrojot norādi uz likuma “Par pašvaldībām” normu un likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” normu, jo saistošie noteikumi izdoti uz speciālā likuma normas pilnvarojuma 

un izvērtēt iespēju svītrot saistošo noteikumu 3. punktu, kurā noteikts pienākums iesniegt dokumentu, 

kas atrodas pašvaldības rīcībā. 

Izvērtējot Ministrijas atzinumu, Dome piekrīt Ministrijas atzinumā minētajiem priekšlikumiem un 

atbilstoši tiem precizē saistošos noteikumus. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16. un 

27.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" – 

(Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita 

Mūrniece, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, 

Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Precizēt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 27.jūlija saistošos noteikumus Nr. 24/22 

“Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Smiltenes novadā” (turpmāk – saistošie 

noteikumi): 

1.1. svītrot saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādi uz likuma “Par 

pašvaldībām” normu un likuma “Par nodokļiem un nodevām”; 

1.2. svītrot saistošo noteikumu 3.punktu; 

1.3. precizēt saistošo noteikumu numerāciju atbilstoši izdarītajiem precizējumiem. 

2. Publicēt saistošos noteikumus Nr.24/22 un to paskaidrojuma rakstu oficiālajā izdevumā “Latvijas 

Vēstnesis”. 

3. Saistošos noteikumus Nr.24/22 triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

4. Informāciju par saistošajiem noteikumiem Nr.24/22 publicēt pašvaldības bezmaksas informatīvajā 

izdevumā „Smiltenes Novada Pašvaldības Vēstis” un izlikt redzamā vietā Smiltenes novada 

pašvaldības domes ēkā un pagastu/apvienību pārvaldēs. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                    E.Avotiņš 
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