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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 8.jūlijā                                      Nr. 14 

(sēdes protokols Nr. 3, 9.§.) 

Par atbildīgajām amatpersonām par arhīvu un lietvedību 

 

Arhīvu likuma 7.panta otrā daļa nosaka, ka likvidējamo un reorganizējamo institūciju uz laiku 

glabājamie dokumenti tiek nodoti institūcijas tiesību un saistību pārņēmējam. Savukārt šī paša likuma 

panta piektā daļa nosaka, ka par likvidējamās vai reorganizējamās institūcijas uz laiku glabājamo 

dokumentu saglabāšanu un aizsardzību ir atbildīgs attiecīgās institūcijas vadītājs, tiesību un saistību 

pārņēmējs vai likvidators. 

Lai organizētu arhīva dokumentu pārņemšanu un nepieļautu pašvaldību autentisku dokumentu ar 

arhīvisku vērtību zudumu administratīvi teritoriālās reformas norises gaitā, ievērojot Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās metodikas “Metodika 2021.gada 

jaunveidojamo novadu pašvaldību darbības uzsākšanai” 25.punktu, Arhīva likuma 4. un 7.pantu un 

Ministru kabineta 2012.gada 6.novembra noteikumu Nr.748 “Dokumentu un arhīvu pārvaldības 

noteikumi” 13.punktu, atklāti balsojot 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. Noteikt bijušās Apes novada domes atbildīgo par domes administrācijas arhīvu Inesi Ronimoisu 

par atbildīgo personu Apes novada pašvaldības lietvedības dokumentu un arhīva lietu sakārtošanā 

līdz to nodošanai valsts arhīva glabāšanā. Arhīva dokumentu glabāšanas vieta līdz nodošanai 

glabāšanā valsts arhīvam – Stacijas iela 2, Ape, Smiltenes novads, LV-4337.   

2. Noteikt bijušās Raunas novada domes sekretāri Gundegu Krūmiņu par atbildīgo personu Raunas 

novada pašvaldības lietvedības dokumentu un arhīva lietu sakārtošanā līdz to nodošanai valsts 

arhīva glabāšanā. Arhīva dokumentu glabāšanas vieta līdz nodošanai glabāšanā valsts arhīvam –

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131. 

3. Noteikt bijušās Smiltenes novada domes kancelejas nodaļas vadītāju Dinu Kaupi par atbildīgo 

personu apvienojamās Smiltenes novada pašvaldības lietvedības dokumentu un arhīva lietu 

sakārtošanā  jaunizveidotā Smiltenes novada pašvaldībā līdz to nodošanai valsts arhīva glabāšanā. 

Arhīva dokumentu glabāšanas vieta līdz nodošanai glabāšanā valsts arhīvam – Dārza iela 3, 

Smiltene, Smiltenes novads un Pils iela 6, Smiltene, Smiltenes novads. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                            E.Avotiņš 
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