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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021. gada 8. jūlijā                                              Nr. 13 

                       (protokols Nr.3,   8.§) 

   

Par pašvaldības izpilddirektoru izvērtēšanas komisijas izveidošanu  

Likuma “Par pašvaldībām” 68.panta pirmā daļa noteic, ka pēc domes priekšsēdētāja 

priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, savukārt, minētā likuma 21.panta pirmās  daļas, 

11.punkts  noteic, ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru. Administratīvo 

teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punkts noteic, ka novada pašvaldība ir 

attiecīgajā novadā iekļauto pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja, tajā 

skaitā, darbinieku darba tiesisko attiecību pārņēmēja.  

Atbilstoši Darba likuma 104., 108.pantu, 117.pantam un Smiltenes novada pašvaldības 

2021.gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 (apstiprināts ar domes lēmumu Nr.6) “Smiltenes novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) 7.punktam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas izstrādātās rokasgrāmatas “Metodika 2021.gada jaunveidojamo novadu pašvaldību 

darbības uzsākšanai”, kas izdota saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, 3.2. 

un 10.punktu, un faktu, ka uz 01.07.2021. Pašvaldībā ir pārņemtas attiecīgajā novadā iekļauto 

pašvaldību saistības, tai skaitā līdzšinējo izpilddirektoru darba tiesiskās attiecības, ievērojot, ka 

saskaņā ar Nolikumu Pašvaldībā ir tikai viena amata vieta “izpilddirektors”, ir  nepieciešams veikt 

neatliekamus saimnieciskus, organizatoriskus pasākumus Pašvaldības darba nodrošināšanai, kā arī 

nodrošinātu, lai Pašvaldības domes priekšsēdētājs likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā varētu 

ierosināt domei iecelt Pašvaldības izpilddirektoru, ir jāveic līdzšinējo Apes novada domes, Raunas 

novada domes un Smiltenes novada domes izpilddirektoru izvērtēšana. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 

68.panta pirmo daļu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, 

pielikuma 37.punktu, Darba likuma 104., 108.pantu, 117.pantu, atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" 

(Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs,  Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, 

Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis, Toms Markss, 

Ervīns Labanovskis, Otārs Putrālis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav ,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

 

NOLEMJ:  

1. Apstiprināt komisiju Apes novada domes, Raunas novada domes un Smiltenes novada domes  

izpilddirektoru (turpmāk arī – Darbinieki) izvērtēšanai (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:  

1.1. Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E.Avotiņš;  

1.2. Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sociālajos 

jautājumos A.Harju;  

1.3. Smiltenes novada pašvaldības personāla speciāliste E.Sirmā; 

1.4. Smiltenes novada pašvaldības personāla speciāliste I.Ērmane; 
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1.5. Smiltenes novada pašvaldības personāla speciāliste S.Lakina. 

2. Uzdot Komisijai izstrādāt izvērtēšanas kritērijus, nosakot, ka gadījumā, ja Darbinieku 

izvērtējums saskaņā ar lēmuma pielikumu būtiski neatšķiras/ir vienāds, turpmākais izvērtējums 

veicams saskaņā ar Darba likuma 108.panta otrajā un trešajā daļā noteikto. 

3. Smiltenes novada pašvaldību veidojošo bijušo novadu Pašvaldības  - Apes novada domes un 

Raunas novada domes atbildīgajiem darbiniekiem par personu lietām līdz 2021.gada 9.jūlija 

plkst.16.00 iesniegt Pašvaldības Centrālās administrācijas Kancelejas nodaļā  (Dārza ielā 3, 

Smiltenē Smiltenes novadā, LV-4201, 28.kabinetā) pašvaldību izpilddirektoru personas lietas 

un 2020.gada novērtēšanas rezultātus 

4. Ievērojot Komisijas veikto izvērtējumu, Pašvaldības domes priekšsēdētājam tuvākajā domes 

sēdē ierosināt domei iecelt amatā Pašvaldības izpilddirektoru.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                  Edgars Avotiņš 

 

 

 


