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                         (protokols Nr.8, 59.§.) 

 

Par  jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu 

 

Domes priekšsēdētājs informē, ka saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likuma pārejas noteikumu 7. punktu Raunas, Apes un Smiltenes novadu pašvaldības izstrādājušas 

jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu, tas 2021. gada 

aprīlī prezentēts novadu deputātu kopsapulcei, nodots iedzīvotājiem izvērtēšanas un priekšlikumu 

sniegšanai, izvērtēti saņemtie priekšlikumi, atbalstītie priekšlikumi iestrādāti projektā un šobrīd ir 

sagatavota šī dokumenta gala versija. 

Jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta (turpmāk – 

Projekts) izstrādes termiņš noteikts 2021. gada 1. jūnijs.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtība, kādā 

administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga 

jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei”(turpmāk – MK 

noteikumi Nr.577) 3. punktam Smiltenes novada dome, kā atbildīgā pašvaldība, ir saņēmusi valsts 

mērķdotācijas saņemšanu jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras 

projekta izstrādei.  

Kopējās Projekta izstrādes izmaksas tika plānotas 18 750 euro apmērā, tajā skaitā: 

1) piesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas - 11434,50 euro; 

2) personāla atalgojums (darba alga un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 

Projekta izstrādē iesaistīto apvienojamo pašvaldību darbiniekiem -  7315,50 euro.  

Smiltenes novada dome ir saņēmusi valsts mērķdotāciju 70% apmērā.  

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 577 11. punktam, atlikušo mērķdotācijas daļu līdz 2021. gada 

1. jūlijam pārskaita uz atbildīgās pašvaldības norādīto norēķinu kontu. Atlikušās mērķdotācijas 

saņemšanai atbildīgās domes priekšsēdētājs aģentūrā iesniedz izstrādāto projektu un pārskatu par 

projekta izstrādei piešķirtās valsts mērķdotācijas izlietojumu. 

Ņemot vērā norādīto un  pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27. 

punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 7. punktu, Ministru 

kabineta 2020. gada 15. septembra noteikumu Nr. 577 “Kārtība, kādā administratīvi teritoriālās 

reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada 

pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei” 3., 11.punktu, atklāti balsojot ar 11 

balsīm "Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, 
Smiltenes novada dome  

 

 

 

 

https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/317389#p7
https://likumi.lv/ta/id/315654-administrativo-teritoriju-un-apdzivoto-vietu-likums
https://likumi.lv/ta/id/317389#p7


NOLEMJ: 

1. Saskaņot un pieņemt zināšanai jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projektu (pielikumā). 

2. Domes priekšsēdētājam izstrādāto “Jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekts” iesniegt līdz 2021. gada 5. jūnijam iesniegt Valsts 

reģionālās attīstības aģentūrā. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                     E.Avotiņš 
 


