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LĒMUMS 

Smiltenē 
 

 

2021.gada 28.jūlijā                                                                Nr. 68 
 (protokols Nr.5, 45.§) 

 

Par turpmāko rīcību ar “Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projektu” 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 7. 

punktu Raunas, Apes un Smiltenes novadu pašvaldības izstrādājušas “Jaunizveidojamās 

Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu” (turpmāk arī – Projekts), tas 

2021. gada aprīlī prezentēts jauno novadu veidojošo Apes, Raunas un Smiltenes novadu 

deputātu kopsapulcei, ticis nodots iedzīvotājiem izvērtēšanas un priekšlikumu sniegšanai, 

izvērtēti saņemtie priekšlikumi, atbalstītie priekšlikumi iestrādāti projektā un to izskatījušas 

visu trīs pašvaldību domes, pieņemto par to atbilstošu lēmumu. 

Projekts izstrādes termiņš -  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) 14. punktam jaunā novada pašvaldība pēc 2021. gada pašvaldību 

domes vēlēšanām 30 dienu laikā pēc pirmās domes sēdes pieņem lēmumu par turpmāko rīcību 

ar projektu. 

Projektā ietverts esošās situācijas raksturojums, jaunizveidojamā novada darbības un 

apvienošanas procesa principi,  pašvaldības funkciju izpilde un institūciju darbības 

raksturojums (Pašvaldības autonomo funkciju izpildes stratēģija, Pašvaldībai normatīvajos 

aktos noteikto citu uzdevumu izpilde), Jaunveidojamā novada pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību reorganizācijas process, apvienošanās procesa koordinācija un norise 

(funkcionālās apvienošanas laika plānojums,  iestāžu darbības nepārtrauktība pārejas periodā 

(01.07.-31.12.2021.)), jaunveidojamās Smiltenes novada domes administrācijas pārvaldes 

modelis un tam pievienoti atsevišķi pielikumi (Pašvaldībām normatīvajos aktos noteikto 

uzdevumu izpilde apvienojamajās pašvaldībās – Smiltenes novadā, Apes novadā, Raunas 

novadā, iekšējā auditora amata apraksta projekts,  jaunveidojamā novada pašvaldības nolikuma 

projekts, pašvaldību apvienošanās projekta īstenošanas plāns, indikatīvās izdevumu kategorijās 

pašvaldību apvienošanās procesa norisei,  jaunveidojamās Smiltenes novada domes 

administratīvā kartoshēma un pakalpojumu pieejamība teritoriālajās vienībās, jaunveidojamā 

Smiltenes novada administratīvās struktūras modelis).  

Domes priekšsēdētājs ierosinājis pieņemt zināšanai jaunā Smiltenes novada pašvaldību 

veidojošo iepriekšējo domju izstrādāto “Jaunizveidojamā Smiltenes novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projektu” un turpmāk to turpināt izmantot, lai nodrošinātu Smiltenes 



novada pašvaldības darbības nodrošināšanu, Apes, Raunas un Smiltenes novadu pašvaldību 

apvienošanas pabeigšanu līdz 2021. gada 31. decembrim. 

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” 14.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 pašvaldības dome  

 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai izstrādāto “Jaunizveidojamās Smiltenes novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projektu” (pielikumā) un turpmāk, līdz 2021. gada 31. 

decembrim, Projektu izmantot Apes novada, Raunas novada un Smiltenes novadu 

pašvaldību apvienošanās procesa pabeigšanai, apvienošanās procesā ar Domes lēmumu 

precizējot vai grozot Projektu. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Domes priekšsēdētājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          E.Avotiņš 

 

 

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

