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LĒMUMS 

Smiltenē 
2021.gada 28.jūlijā                                                    Nr. 74 

 (protokols Nr.5, 51.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas izveidošanu un ievēlēšanu 

 

Administratīvā atbildības likuma 115.panta trešās daļas otrais teikums noteic, ka 

administratīvā pārkāpuma procesu ir tiesīgas veikt arī pašvaldību administratīvās komisijas, 

savukārt, atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam, pašvaldības 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 

ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un 

darba grupās. 

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija nolikuma Nr.9/21 “Smiltenes 

novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma”  (protokols Nr.5, 50.§.) 12.punktam, 

Administratīvo komisiju Smiltenes novada pašvaldība izveido 6 (sešu) locekļu sastāvā. Savukārt šī 

nolikuma 12. punktā noteiks, ka  komisijas tehnisko apkalpošanu nodrošina Komisijas sekretārs, 

kuru no pašvaldības administrācijas darbinieku vidus apstiprina Dome.  

Komisijas priekšsēdētaju un komisijas sekretāru ieceļ un atbrīvo no amata ar Domes lēmumu. 

Saskaņā ar Administratīvā atbildības likuma 115.panta ceturto daļu administratīvā 

pārkāpuma procesu ir tiesīga veikt amatpersona, kurai ir augstākā izglītība vai — ja tā ir Iekšlietu 

ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta 

pakāpi, Militārās policijas amatpersona vai pašvaldības policijas amatpersona — vismaz vidējā 

izglītība. Visiem komisijas amatpersonu kandidātiem ir iegūta augstākā izglītība.  

Ņemot vērā norādīto, ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 20.jūlija atzinumu (sēdes protokols Nr.1) un, 

pamatojoties uz Administratīvā atbildības likuma 115.pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, Smiltenes novada domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu 

Nr. 1 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 19.punktu, 154.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. Ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības Administratīvā komisijā: 

1.1. Auriku Zīveri, personas kods; 

1.2. Daci Pašutu, personas kods; 

1.3. Sarmīti Daudzieti personas kods; 

1.4. Gaidi Bogdanovu, personas kods;  

1.5. Daigu Bojāri, personas kods; 

1.6. Ievu Ozolu, personas kods. 
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2. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētāju Auriku 

Zīveri. 

3. Iecelt par Smiltenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sekretāri Smiltenes novada 

Centrālās administrācijas darbinieci Dainu Krūmiņu. 

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi darbību izbeidz līdzšinējo Apes novada domes, Raunas 

novada domes un Smiltenes novada domes izveidotās Administratīvās komisijas. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

   

 

 Domes priekšsēdētājs                                                   E.Avotiņš 

 

 

 

 


