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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 15. jūlijā                                               Nr. 16 

     (protokols Nr. 4, 1.§) 

 

Par Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes izveidošanu 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu  

6. punktu jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto 

pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņēmēja.  

Lai nodrošinātu efektīvāku Apes pilsētas un pagasta pārvaldi, saglabātu un turpinātu 

uzlabot šīs teritorijas iedzīvotājiem ērtus un pieejamus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai 

dzīvesvietai, kā arī saglabātu iedzīvotājiem izveidojušos piederības sajūtu konkrētai vietai un 

apkaimei ar iespēju piedalīties pašvaldības darbā, saglabātu izveidojušās tradīcijas, un ņemot 

vērā, ka katrā pašvaldībā līdz šim ir atšķirīgi organizēta pašvaldību funkciju izpilde, piem., 

izveidotas atšķirīgas komunālo pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas, saskaņā ar 

jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu paredzēts 

izveidot pašvaldības iestādi (turpmāk – Pagasta pārvalde), kas attiecīgajā Smiltenes novada 

teritoriālā iedalījuma vienībā nodrošina tām uzticētos Smiltenes novada pašvaldības 

pakalpojumus vai to pieejamību, kā arī nodrošina citu no pašvaldības funkcijām izrietošu 

pārvaldes uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.    

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 

daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 8. un 9. punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 27. – 

30. pantu, Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošos noteikumus Nr. 1 

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.4. apakšpunktu, atklāti balsojot ar 15 balsīm “Par” 

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

Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš 

Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), “Pret”- nav, “atturas” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Izveidot pašvaldības iestādi “Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvalde”.  

2. Apstiprināt Nolikumu Nr.4/21 “Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes 

nolikums” (lēmuma pielikums). 

3. Noteikt Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja amata mēnešalgu 

no 15.07.2021. : 
Amats Amatu 

vietu 

skaits 

Profesijas 

kods 

Amata 

saime 

Amata 

līmenis 

Mēnešalgu 

grupa 

Mēnešalga  

mailto:dome@smiltene.lv


Smiltenes novada Apes 

pilsētas un pagasta 

pārvaldes vadītājs 

1 1112 29 1 IVB  14 EUR 1317.60  

 

4. Uzdot Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt visas nepieciešamās 

darbības, kas saistītas ar Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta  pārvaldes darbības 

uzsākšanai. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                          E.Avotiņš 

 

 
 


