
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.462 
 

Par Cēsu novada domes 2021.gada 29. decembra nolikuma Nr. 77 “Grozījums Cēsu novada 
domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 

nolikums” apstiprināšanu 
_____________________________________________________________________ 

Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 
 

 Saskaņā ar Ieroču aprites likuma 70. panta otro daļu un Ministru kabineta  2020. gada 28. 
jūlija noteikumiem Nr. 494 “Šautuvju izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas 
sporta sacensību norises un drošības noteikumi” otrās un trešās kategorijas šautuves izveidei un 
darbībai nepieciešama pašvaldības atļauja. Ņemot vērā, ka Cēsu novada pašvaldībā nav noteikts, 
kura pašvaldības institūcija izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par atļaujas izsniegšanu 
šautuves izveidei, lai nodrošinātu kvalitatīvu un efektīvu minētā jautājuma izskatīšanu, pamatojoties 
uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 
72. panta pirmās daļas 1. punktu un 73. panta pirmās daļas 1. punktu un Cēsu novada domes 
2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 18. punktu, 
ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada 
dome, ar 18 balsīm - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta 
Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, 
Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Juris 
Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 
 Apstiprināt Cēsu novada domes 2021. gada 29. decembra nolikumu Nr. 77 “Grozījums Cēsu 
novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 
nolikums”” saskaņā ar pielikumu. 
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NOLIKUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

 
2021. gada 29. decembrī                        Nr. 77 

  
Grozījums Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības un teritorijas 

plānošanas komisijas nolikums” 
 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  
73. panta pirmās daļas pirmo punktu 

 un Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija  
saistošo noteikumu Nr. 1 “Cēsu novada pašvaldības nolikums” 

18. punktu 
 

Izdarīt Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija nolikumā Nr. 8 “Attīstības un teritorijas 
plānošanas komisijas nolikums”  (apstiprināts ar Cēsu novada domes 2021. gada 1. jūlija lēmumu 
Nr. 17, prot. Nr. 2, 16.punkts) grozījumu un papildināt to ar 2.1.2.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.1.2.7.1 par atļaujas izsniegšanu šautuves izveidei un citiem jautājumiem, kas saistīti ar 
šautuves darbību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai pašvaldības kompetencei;”. 
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