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LĒMUMS 
Smiltenē 

2021. gada 15. jūlijā                                              Nr. 23 

                       (protokols Nr.4,   8.§) 

   

Par atklātu konkursu uz Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku, Apes 

pilsētas un Apes pagasta pārvaldes vadītāju, Drustu pagasta pārvaldes un Raunas 

pagasta pārvaldes vadītāju amatiem 

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

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 32. punktu Smiltenes novada pašvaldības 

izpilddirektoram ir divi vietnieki - pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritorijas pārvaldības 

un sadarbības jautājumos un pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos, 

savukārt, atbilstoši 8.4., 8.8. un 8.13. apakšpunktam, 144. punktam un jaunveidojamā 

Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektam, pašvaldībā, papildus jau 

esošajām pagasta pārvaldēm, lai nodrošinātu efektīvāku pagastu pārvaldi, tai pat laikā 

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,  izveido pašvaldības iestādes - Smiltenes novada Apes pilsētas un 

pagasta pārvaldi, Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldi un Smiltenes novada Raunas 

pagasta pārvaldi. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībā” 21. panta pirmās daļas 9. punktu pašvaldības iestādes 

vadītāju amatā ieceļ tikai Dome. 

Lai izraudzītu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniekus, Raunas pagasta 

pārvaldes, Drustu pagasta pārvaldes un Apes pilsētas un Apes pagasta pārvaldes vadītāju 

amatiem vispiemērotāko kandidātu un šajā procesā nodrošinātu atklātību un vienlīdzīgas 

tiesības pretendēt uz šiem amatu, amatu pretendentu atlasei rīkojams atklāts konkurss.   

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

9. punktu, 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 pašvaldība dome  

 

NOLEMJ:  

1. Pirms atklāta konkursa rīkošanas noteikt, ka normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek 

izvērtēti Raunas novada domes izpilddirektore un Apes novada domes izpilddirektors. 

2. Pēc lēmuma 1. punkta izpildes rīkot atklātu konkursu uz vakantajiem vadītāju amatiem. 

3. Apstiprināt konkursa komisiju pretendentu atlasei uz Smiltenes novada pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos un Pašvaldības 

izpilddirektora vietnieka attīstības jautājumos, Raunas pagasta pārvaldes, Drustu pagasta 

mailto:dome@smiltene.lv


pārvaldes un Apes pilsētas un Apes pagasta pārvaldes vadītāju amatiem (turpmāk – 

Komisija) šādā sastāvā:  

3.1. Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš;  

3.2. Smiltenes novada pašvaldības domes deputāts Raivis Vizulis; 

3.3. Smiltenes novada pašvaldības domes deputāts Ervīns Labanovskis; 

3.4. Smiltenes novada pašvaldības domes deputāte Inga Ērgle; 

3.5. Smiltenes novada pašvaldības Kancelejas nodaļas Personāla speciāliste Evita 

Sirmā;  

3.6. Smiltenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājs Māris Rungulis; 

3.7. bijusī Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zurģe - Smiltenes novada 

Raunas pagasta pārvaldes vadītāja un Smiltenes novada pašvaldības Drustu 

pagasta pārvaldes vadītāja pretendentu atlasei; 

3.8. bijušais Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts - Smiltenes novada Apes 

pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāja pretendentu atlasei; 

3.9. Smiltenes novada pašvaldības domes deputāts Dainis Aļeksējevs - Smiltenes 

novada pašvaldības izpilddirektoru vietnieku pretendentu atlasei. 

4. Pilnvarot lēmuma 3. punktā minēto Komisiju veikt šī lēmuma 1. punktā noteikto 

izvērtēšanu,  izstrādāt konkursa nolikumu un veikt kandidātu atlasi. 

5. Smiltenes novada Centrālajai administrācijai veikt visas nepieciešamās darbības, kas 

saistītas ar konkursa organizēšanu. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes priekšsēdētājam E.Avotiņam. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    E.Avotiņš 
 
 


