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LĒMUMS 
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     (protokols Nr.4, 7.§) 

 

Par Andra Lapiņa iecelšanu Smiltenes novadapašvaldības izpilddirektora amatā 

Smiltenes novada pašvaldības dome ar savu 2021. gada 8. jūlija lēmumu Nr.13 ”Par 

pašvaldības izpilddirektoru izvērtēšanas komisijas izveidošanu”, izveidoja komisiju Apes 

novada domes, Raunas novada domes un Smiltenes novada domes  izpilddirektora 

(izvērtēšanai (turpmāk – Komisija).  

Komisija 2021. gada 13. jūlijā pieņēma lēmumu ar kuru ieteica Domes priekšsēdētājam uz 

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora amata vietu virzīt Smiltenes novada pašvaldību 

veidojošo apvienojamās Smiltenes novada domes izpilddirektoru Andri Lapiņu. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 68. panta pirmajai daļai  pēc domes priekšsēdētāja 

priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir 

atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Papildus likumā 

noteiktajam, Pašvaldības izpilddirektora pienākumi un atbildības ir noteikta Smiltenes novada 

pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības 

nolikums”.  

Pašvaldības nolikuma 18. punkts, cita starpā, noteic, ka Pašvaldības izpilddirektors īsteno 

Pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci. Domes lēmums par izpilddirektora iecelšanu 

amatā vienlaikus ir Domes piekrišana izpilddirektoram nodrošināt pildīt Smiltenes novada 

Centrālās administrācijas vadītāja pienākumus un kompetenci. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punkts noteic, ka tikai dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru, savukārt 40.panta ceturtā daļa nosaka, ka par domes 

izpilddirektora amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm vienlaikus par 

katram amatam izvirzītajiem kandidātiem. 

Izvērtējot Komisijas ieteikumu, Domes priekšsēdētāja priekšlikums ir Smiltenes novada 

pašvaldības izpilddirektora amatā iecelt Andri Lapiņu. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

11.punktu, 40.panta ceturto daļu un 68.panta pirmo daļu, atklāti vārdiski balsojot ar vēlēšanu 

zīmēm -  ar 12 balsīm par (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris 

Zālītis, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), pret - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Iecelt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora amatā Andri Lapiņu, personas 

kods, ar 2021.gada 15.jūliju. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               E.Avotiņš 
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