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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 25.augustā 
 

Nr. 118    
(protokols Nr.8, 26.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” amata 

vienību sarakstu apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 28.jūlijā pieņēma lēmumu 

Nr.53 “Par pašvaldības iestāžu - Smiltenes novada domes Sociālā dienesta, Apes novada Sociālā 

dienesta un Raunas novada domes Sociālā dienesta, reorganizācijas uzsākšanu” (protokols Nr.5, 53.§), 

nosakot, ka Smiltenes novada domes Sociālā dienesta, Apes novada Sociālā dienesta un Raunas 

novada domes Sociālā dienesta reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. oktobrim 

un, ka pašvaldības jaunveidojamā iestāde “Smiltenes novada Sociālais dienests” uzsāk darbu 2021. 

gada 1. novembrī. 

Dome 2021.gada 25. augustā pieņēma lēmumu Nr. 117 “Par Smiltenes novada pašvaldības 

iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” nolikuma apstiprināšanu”. 

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

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.17. apakšpunktam, Dome ar savu lēmumu ir izveidojusi 

iestādi - Smiltenes novada Sociālais dienests, kas savu darbību uzsāks 2021.gada 1.novembrī, un tās 

nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošinās sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības sniegšanu un sociālo pakalpojumu administrēšanu, kā arī citu sociālā dienesta funkciju 

izpildi atbilstoši nozari reglamentējošo normatīvo aktu apjomā un kārtībā, kā arī īstenos nolikumā 

noteiktās funkcijas.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, tikai dome var 

pieņemt lēmumu par vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un 

citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 

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

13. punktu, atklāti balsojot ar 13 balsīm “Par” (Ainārs Mežulis, 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. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” amata vienību 

sarakstu (lēmuma pielikums). 

2. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                E. Avotiņš 
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