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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 15. jūlijā                                               Nr. 20 

     (protokols Nr.4, 5.§) 

 

Nolikuma Nr.7/21 “Pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Centrālā administrācija” 

nolikums” projekta apstiprināšana  

 

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr.1 

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) 8.1. 

apakšpunktam un 16. punktam pašvaldības iestāde "Smiltenes novada Centrālā administrācija" 

(turpmāk – Pašvaldības administrācijas) nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, tās darba 

organizatorisko un tehnisko apkalpošanu, kā arī Pašvaldības pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem un citus tās nolikumā noteiktos uzdevumus. 

Atbilstoši Saistošo noteikumu 142. punktam jaunizveidotā Smiltenes novadā apvienoto 

pašvaldību institūciju darba organizāciju līdz attiecīgo Pašvaldības institūciju reorganizācijai 

vai jaunas institūcijas izveidošanai atbilstoši pašvaldības nolikumam nosaka ar Domes 

lēmumu, paredzot pārejas periodu ne ilgāku kā līdz 2021. gada 31. decembrim. Nolikuma 

projekta noslēguma jautājumos noteikts pārejas perioda regulējums, kas paredz, ka Pašvaldības 

administrācija nodrošina un veic nepieciešamās darbības saistībā ar Smiltenes novadā iekļauto 

Smiltenes novada pašvaldības institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārņemšanu, 

savukārt līdz Domes lēmuma pieņemšanai par reorganizāciju (par atsevišķu valsts pārvaldes 

uzdevumu (funkciju) nodošanu citai iestādei) un 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1. “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) 8.20., 

8.21. un 8.22. apakšpunktā minēto pašvaldību iestāžu izveidošanai, bet ne ilgāk kā līdz 

Saistošajos noteikumos Nr.1 noteiktajam termiņam, darbību turpina administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros izveidotajā Smiltenes novada pašvaldībā ietilpstošo bijušo Smiltenes novada 

pašvaldībā ietilpstošo bijušo Smiltenes novada, Apes  novada un Raunas novada pašvaldību 

administrācijas un to speciālisti atbilstoši to kompetencei un darbības teritorijai. 

Nolikuma projekta 32. punkts noteic, ka līdz jaunu Pašvaldības administrācijas 

struktūrvienību nolikumu apstiprināšanai ir spēkā līdz 2021. gada 1. jūlijam izdotie 

apvienojamo Pašvaldības administrāciju struktūrvienību nolikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem un Domes lēmumiem. 

Izskatot sagatavoto pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Centrālā administrācija” 

projektu un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kas 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt 

tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas 

nosaka, ka pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus, Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 28.pantu, kas nosaka, ka atvasinātas publiskas personas orgāns, izveidojot pastarpinātās 

pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu, atklāti balsojot ar 15 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, 

Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita 
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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 Centrālā administrācija”.  

2. Apstiprināt Nolikuma Nr. 7/21 “Smiltenes novada Centrālās administrācijas nolikums” 

projektu (pielikumā). 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                           E.Avotiņš 

 
 


