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     (protokols Nr.8, 23.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizācijas uzsākšanu  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un 

likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, apstiprināt 

pašvaldības iestāžu nolikumus, 41.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības dome pieņem iekšējos 

normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). Minētais atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

15.pantā reglamentētajai tiešās pārvaldes iestāžu izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtībai, 

kas saskaņā ar minētā likuma 30.panta otrās daļas noteikumiem attiecināma arī uz pastarpinātās 

pārvaldes iestādēm. 

Lēmuma projekts paredz reorganizēt Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Smiltenes novada 

Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” un „Apes kultūras un tūrisma centrs”  un to pakļautībā 

esošās struktūrvienības ar apakšstruktūrām, Apes pilsētas un pagasta pārvaldes sporta organizatoru un 

sporta darba organizatoru, Raunas novada domes administrācijas struktūrvienību “Kultūras nodaļa” 

un   Raunas novada domes iestādes – “Raunas pagasta bibliotēka”, “Drustu bibliotēka”, “Drustu 

novadpētniecības muzejs”, “Raunas muzejs” un “Raunas novada tūrisma informācijas centrs”. 

Reorganizācijas rezultātā tiks izveidota pašvaldības iestāde “Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

tūrisma pārvalde”. Reorganizācija tiks veikta līdz 2021. gada 31. oktobrim. 

Pašvaldības iestāde „Smiltenes novada Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” ar 2021. gada 1. 

novembri būs Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde” un „Apes kultūras un tūrisma centrs”  ” un tām pakļauto struktūrvienību ar 

apakšstruktūrām, Apes pilsētas un pagasta pārvaldes sporta organizatora un sporta darba organizatora, 

Raunas novada domes administrācijas struktūrvienību “Kultūras nodaļa” un   Raunas novada domes 

iestādes – “Raunas pagasta bibliotēka”, “Drustu bibliotēka”, “Drustu novadpētniecības muzejs”, 

“Raunas muzejs” un “Raunas novada tūrisma informācijas centrs” tiesību un saistību, materiālo 

un nemateriālo vērtību, funkciju un pārvaldes uzdevumu pārņēmēja, pārņemot no reorganizējamajām 

pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām uzdotos uzdevumus, materiālās un nemateriālās vērtības, 

lietvedībā esošos dokumentus tiesību un saistību, materiālo un nemateriālās vērtības pārņēmēja, tajā 

skaitā, darba tiesisko attiecību pārņēmēja darbiniekiem, kas pāriet uz iestādi.  

Saskaņā ar Darba likuma 117.panta otro daļu valsts pārvaldes iestāžu vai pašvaldību un to iestāžu 

administratīva reorganizācija, kā arī vienas iestādes administratīvo funkciju nodošana otrai iestādei 

nav uzskatāma par uzņēmuma pāreju un pati par sevi nevar būt par pamatu darba līguma uzteikumam. 

Ņemot vērā augstākminēto, ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības 

un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. gada 17. augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.2) un 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.. 5.,6. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 8. un 23.punkta, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta trešās daļas 2., 3., 4. punktu un 



30.pantu, Kultūras institūciju likuma 5.,13. pantu, Bibliotēku likuma 6. panta trešo daļu, Sporta likuma 

7. panta pirmās daļas 1. punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 22. punktu, ), atklāti balsojot 

ar 12 balsīm "Par" (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns 

Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, 

Raivis Vizulis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde” un Smiltenes novada pašvaldības iestādes „Apes kultūras un tūrisma 

centrs” ar tām pakļautajām struktūrvienībām ar apakšstruktūrām, Apes pilsētas un pagasta 

pārvaldes sporta organizatora un sporta darba organizatora, Raunas novada domes 

administrācijas struktūrvienības “Kultūras nodaļa” un   Raunas novada domes iestāžu – 

“Raunas pagasta bibliotēka”, “Drustu bibliotēka”, “Drustu novadpētniecības muzejs”, 

“Raunas muzejs” un “Raunas novada tūrisma informācijas centrs”, reorganizāciju, tās 

apvienojot un izveidojot iestādi „Smiltenes novada Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde”. 

2. Noteikt, ka Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde”, “Apes kultūras un tūrisma centrs” ar tām pakļautajām 

struktūrvienībām ar apakšstruktūrām, Apes pilsētas un pagasta pārvaldes sporta organizatora 

un sporta darba organizatora, Raunas novada domes administrācijas struktūrvienības “Kultūras 

nodaļa” un   Raunas novada domes iestāžu – “Raunas pagasta bibliotēka”, “Drustu bibliotēka”, 

“Drustu novadpētniecības muzejs”, “Raunas muzejs” un “Raunas novada tūrisma 

informācijas centrs” reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.oktobrim. 

3. Pašvaldības iestāde „Smiltenes novada Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” ar 2021. gada 1. 

novembri ir iestādes „Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde” un tai 

pakļauto struktūrvienību ar apakšstruktūrām, iestādes „Apes kultūras un tūrisma centrs” un tai 

pakļauto struktūrvienību, Apes pilsētas un pagasta pārvaldes sporta organizatora un sporta 

darba organizatora, Raunas novada domes administrācijas struktūrvienības “Kultūras nodaļa” 

un   Raunas novada domes iestāžu – “Raunas pagasta bibliotēka”, “Drustu bibliotēka”, “Drustu 

novadpētniecības muzejs”, “Raunas muzejs” un “Raunas novada tūrisma informācijas 

centrs” tiesību un saistību, funkciju un pārvaldes uzdevumu, materiālo un nemateriālo vērtību, 

tajā skaitā, darba tiesisko attiecību pārņēmēja darbiniekiem, kas pāriet uz iestādi, lietvedībā 

esošo dokumentu pārņēmēja.  

4. Izveidot reorganizācijas komisiju šādā sastāvā: 

4.1. Komisijas priekšsēdētājs: Astrīda Harju; 

4.2. Komisijas locekļi: Toms Markss; Velga Mālkalne; Iveta Kovtuņenko; Linda Vecgaile, 

Jānis Adienis. 

5. Uzdot:  

5.1. Reorganizācijas komisijai: 

5.1.1. nodrošināt nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu no nozaru tiešās pārvaldes 

iestādēm; 

5.1.2. reorganizācijas procesā nodrošināt lēmuma 1. punktā minēto iestāžu, 

struktūrvienību un struktūrvienību ar apakšstruktūrām materiālo un finanšu 

līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un 

pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, koordinēt iestāžu 

reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības 

reorganizācijas nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un 

termiņā, t.sk., citu ar šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo Smiltenes novada 

pašvaldības domes lēmumu projektu sagatavošanu. 



5.2. Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada Kultūras, sporta un 

mūžizglītības pārvalde”, “Apes kultūras un tūrisma centrs” vadītājiem un Smiltenes 

novada domes izpilddirektoram informēt iestāžu un struktūrvienību darbiniekus par 

iestāžu un struktūrvienību reorganizācijas uzsākšanu; 

6. Reģistrēt Valsts un pašvaldību institūciju reģistrā Smiltenes novada pašvaldības iestādi 

“Smiltenes novada Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” ar adresi Gaujas iela 1, Smiltene, 

Smiltenes novads. 

7. Par lēmuma izpildi atbild domes izpilddirektors. 

8. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                               E.Avotiņš 

 

 


