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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 28.jūlijā                                                    Nr. 76 

 (protokols Nr.5, 76.§) 

 

Par pašvaldības iestāžu - Smiltenes novada domes Sociālā dienesta, Apes novada 

Sociālā dienesta un Raunas novada domes Sociālā dienesta, reorganizācijas uzsākšanu 

 

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu  

6. punktu jaunveidojamā Smiltenes novada pašvaldība ir attiecīgajā novadā iekļauto Apes 

novada, Raunas novada un Smiltenes novada pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību 

un saistību pārņēmēja.  

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, Smiltenes novada pašvaldībā no 2021. 

gada 1. jūlija darbojas trīs sociālie dienesti –pašvaldības iestādes “Smiltenes novada domes 

Sociālais dienests”, “Raunas novada domes Sociālais dienests” un  “Apes novada Sociālai 

dienests”. Minētie sociālie dienesti ir pašvaldības iestādes, kuras nodrošina pašvaldības 

autonomo funkciju – nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), izpildi, kā arī 

realizē pašvaldības brīvās iniciatīvas sociālās aizsardzības jomā. Iestādes darbojas katra savā 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, taču tās pamatuzdevumi un pamatfunkcijas ir vienas un 

tās pašas – sniegt sociālo palīdzību, pašvaldības pabalstus, organizēt un sniegt sociālos 

pakalpojumus Smiltenes novada administratīvajā teritorijā dzīvojošām personām, kā arī pildīt 

iestādei deleģētos uzdevumus. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta desmitā daļa noteic, 

ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi.  

Izvērtējot esošo un ievērojot pastāvošo trīs sociālo dienestu darba organizāciju, 

secināms, ka, apvienojot sociālos dienestus vienā iestādē, būtiski tiks uzlabota tās darbības 

efektivitāte, īstenota solidāra darba apjoma pārvaldīšana, ieviesti vienoti darbības principi visā 

novada teritorijā un vienota pakalpojumu pieejamība. Sociālo dienestu apvienošanu vienā 

iestādē paredz Apes, Raunas un Smiltenes pašvaldību izstrādātais projekts “Jaunizveidojamās 

Smiltenes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts”, kas cita starpā noteic, ka: 

1) jaunizveidotajā Smiltenes novadā darbosies apvienotais sociālais dienests – pašvaldības 

iestāde “Smiltenes novada Sociālais dienests”, ietverot darbiniekus, kas līdz 

apvienošanās mirklim bija nodarbināti apvienotajos novados. Jaunajā novadā tiks 

centralizēta Sociālā dienesta vadības un administratīvās funkcijas, bet saglabājot 

decentralizētu pakalpojumu sniegšanu pagastos; 

2) sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiks saglabāti tajā pašā līmenī kā pirms 

apvienošanās, t.sk., katrā pagastā tiks nodrošināts viens sociālais darbinieks. Kopējais 

personāla skaits Sociālajā dienestā nodrošinās novada iedzīvotājiem pilna apjoma 

sociālā dienesta pakalpojumu spektru, lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību 

iedzīvotājiem; 

3) tā kā plānots, ka 2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi likumā “Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas paredz pilnīgi ģimeniskai videi 

mailto:dome@smiltene.lv


pietuvinātu pakalpojumu ieviešanu sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas nozīmē, ka 

līdz grozījumu spēkā stāšanās, apvienotajai iestādei ir jāveic sniegto pakalpojumu 

analīze un uzlabošanas iespēju izvērtējums; 

4) līdz brīdim, kad tiks izstrādāti jauni saistošie noteikumi, katrā administratīvajā teritorijā 

darbosies pirms pašvaldību apvienošanās spēkā esošie saistošie noteikumi par 

sociālajiem pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem. Esošie saistošie noteikumi jau 

apvienošanās gaitā ir precizēti, iespēju robežās unificējot sociālo pabalstu apjomu; 

5) jaunizveidotajā novadā turpināsies aizsākto deinstitucionalizācijas projektu realizācija.   

Reorganizācijas rezultātā izveidotā iestāde „Smiltenes novada Sociālais dienests” ar 

2021.gada 1.novembri būs Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada domes 

Sociālais dienests”,  „Raunas novada domes Sociālais dienests” un „Apes novada Sociālais 

dienests” un tām pakļauto struktūrvienību tiesību un saistību, materiālo un nemateriālo vērtību, 

funkciju un pārvaldes uzdevumu pārņēmēja, pārņemot no pašvaldības iestādēm Smiltenes 

novada pašvaldības iestāžu “Smiltenes novada domes Sociālais dienests”,  „Raunas novada 

domes Sociālais dienests” un „Apes novada Sociālais dienests”   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. Atbilstoši Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrāciju 

nosaka 2017.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr. 385 “Noteikumi par sociālo 

pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu” iestāde „Smiltenes novada Sociālais dienests” 

reģistrējama sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Pēc reorganizācijas procesa pabeigšanas pašvaldības iestādes „Smiltenes novada 

Sociālais dienests” pārraudzībā būs pašvaldības iestādes - Sociālās aprūpes centrs “Trapene”, 

“Gatartas pansionāts” un “Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”. 

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. Attiecībā uz esošo iestāžu darbiniekiem, tostarp - sociālo 

dienestu vadītājiem – visi darbinieki turpina darbu esošajos amatos līdz reorganizācijas procesa 

beigām. Veicot iestāžu apvienošanu tiks nodrošināta esošo darbinieku izvērtēšana, lai pamatoti 

lemtu, kādu amatu kuram no līdzšinējo sociālo dienestu darbiniekiem piedāvāt. Jaunizveidotā 

Sociālā dienesta vadītājs tiks izvēlēts, veicot līdzšinējo Sociālo dienestu vadītāju izvērtēšanu 

atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, bet dienestu vadītājiem, kas netiks virzīts 

dienesta vadītāja amatam, tiks piedāvāti līdzvērtīgas darbs pašvaldībā.  

Reorganizācija tiek veikta atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās 

daļas 2. punktam, un 30. panta otrajai daļai, kas noteic, ka  pastarpinātu pārvaldes iestādi 

reorganizē apvienojot to ar citu iestādi vai vairākām citām iestādēm, — rezultātā uz 

reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi.  

No darba tiesisko attiecību viedokļa līdzšinējo pašvaldības Sociālo dienestu 

reorganizācija ir pašvaldības neatliekamu saimniecisku, organizatorisku un tehnoloģisku 

pasākumu veikšana pašvaldībā, ar mērķi nodrošināt likuma “Par pašvaldībām”15. panta pirmās 

daļas 7. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas efektīvāku izpildi. 

Ņemot vērā norādīto, un nodrošinātu Domes iepriekš pieņemto lēmumu izpildi, racionālu 

finanšu resursu izlietojumu, Domes Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021. 

gada 20. jūlija atzinumu (protokols Nr.1)  un pamatojoties uz  Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 6.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

10.panta desmito daļu un 15.panta trešās daļas 2.punktu, 30.panta otro daļu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta otro daļu, Darba likuma 104. pantu, 

117.panta otro daļu, Smiltenes novada pašvaldības 2021. gada 8. jūlija saistošo noteikumu Nr. 
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“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.17.apakšpunktu, 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. Uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestāžu – “Smiltenes novada domes Sociālais 

dienests” (iestādes reģistrācijas Nr. 40900006068, adrese Dārza iela 3, Smiltene, 

Smiltenes novads, LV – 4729), “Apes novada Sociālais dienests” (iestādes reģistrācijas 

Nr. 40900001022, adrese Tirgus iela 5, Ape, Smiltenes novads, LV-4337) un “Raunas 

novada domes Sociālais dienests” (iestādes reģistrācijas Nr. 40900007839, adrese 

Valmieras iela 1, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131) reorganizāciju, 

tās apvienojot, un: 

1.1. uz reorganizējamo pašvaldības iestāžu - Smiltenes novada domes Sociālā dienesta, 

Apes novada Sociālā dienesta un Raunas novada domes Sociālā dienesta, bāzes 

izveidot Smiltenes novada pašvaldības pakļautībā esošu iestādi “Smiltenes novada 

Sociālais dienests” (juridiskā adrese:  Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV 

– 4729, faktiskās adreses: Tirgus iela 5, Ape, Smiltenes nov., LV-4337, Valmieras 

iela 1, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov., LV-4131 un Dārza iela 3, Smiltene, 

Smiltenes novads, LV – 4729). 

1.2. mainīt padotību pašvaldības iestādēm - Sociālās aprūpes centrs “Trapene”, 

“Gatartas pansionāts” un “Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs”, 

nosakot, ka no 2021. gada 1. novembra iepriekšminētās iestādes atrodas 

pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” pārraudzībā. 

2. Noteikt, 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 noteikt, ka jaunveidojamā pašvaldības iestāde “Smiltenes novada 

Sociālais dienests” uzsāk darbu 2021. gada 1. novembrī. 

3. Jaunveidojamā pašvaldības iestāde „Smiltenes novada Sociālais dienests” ar 2021. gada 

1.novembri ir iestādes „Smiltenes novada domes Sociālais dienests”, iestādes „Raunas 

novada domes Sociālais dienests” un iestādes „Apes novada Sociālais dienests” 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 ciktāl normatīvajos aktos un Domes lēmumos nav noteikts 

citādi.  

4. Reorganizācijas procesā nodrošināt, ka reorganizējamās iestādes „Smiltenes novada 

domes Sociālais dienests”, iestādes „Raunas novada domes Sociālais dienests” un 

iestādes „Apes novada Sociālais dienests”  līdz 2021. gada 31. oktobrim, darbību turpina 

atbilstoši to kompetencei un to darbības teritorijai. 

5. Reorganizācijas procesa īstenošanai darba tiesisko attiecību noregulēšanai: 

5.1. reorganizējamo iestāžu vadītāju izvērtēšanai izveidot vērtēšanas komisiju (turpmāk 

– Komisija) šādā sastāvā: 

5.1.1. Komisijas priekšsēdētājs: Smiltenes novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīdai Harju; 

5.1.2. Komisijas locekļi:  

Domes deputāti Gita Mūrniece un Ervins Labanovskis, Pašvaldības 

izpilddirektors Andris Lapiņš, Centrālās administrācijas personāla 

speciālistes Evita Sirmā un Ilze Ērmane;  

5.2. reorganizējamo iestāžu darbinieku izvērtēšanas procesu uzdot organizēt un 

nodrošināt ar Pašvaldības izpilddirektora  rīkojumu izveidotajai komisijai;  



5.3. atbilstoši normatīvajiem aktiem un tajos noteiktajā kārtībā veikt esošo 

reorganizējamo iestāžu darbinieku, tajā skaitā – esošo iestāžu vadītāju izvērtēšanu, 

lai pamatoti lemtu, kādu amatu kuram no līdzšinējo sociālo dienestu darbiniekiem 

piedāvāt un pēc jaunveidojamās iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” 

amatu saraksta apstiprināšanas Domē,   slēgt vienošanos pie darba līgumiem ar 

reorganizējamo iestāžu - „Smiltenes novada domes Sociālais dienests”,  „Raunas 

novada domes Sociālais dienests” un „Apes novada Sociālais dienests”,  

darbiniekiem par turpmāko darba attiecību turpināšanu iestādē “Smiltenes novada 

Sociālais dienests”, saskaņā ar iestādes “Smiltenes novada sociālais dienests” 

apstiprināto struktūru un amata sarakstu. 

6. Lēmuma izpildei uzdot reorganizējamo pašvaldības iestāžu „Smiltenes novada domes 

Sociālais dienests”, iestādes „Raunas novada domes Sociālais dienests” un iestādes 

„Apes novada Sociālais dienests” līdzšinējiem vadītājiem: 

6.1. līdz 2021. gada 13. augustam pienācīgā veidā informēt iestāžu darbiniekus par 

iestāžu reorganizāciju, tajā skaitā arodbiedrību, kurā(-ās) kā biedri ir 

reorganizējamo iestāžu darbinieki; 

6.2. līdz 2021.gada 13.augustam izstrādāt jaunveidojamās iestādes “Smiltenes novada 

Sociālais dienests” nolikuma projektu un amatu saraksta projektu, iesniegt tos 

apstiprināšanai Domei;  

6.3. izstrādāt amata  aprakstu projektus;  

6.4. nodrošināt reorganizējamo iestāžu materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, 

mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, saistību, 

arhīva un lietvedības nodošanu, informēt par reorganizācijas procesu un 

sadarboties ar darbinieku arodbiedrību, 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 darbību veikšanu. 

7. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiek 

apmaksāti no pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētajiem  finanšu līdzekļiem.  

8. Par lēmuma 4. un 6. punkta izpildi atbild reorganizējamo iestāžu „Smiltenes novada 

domes Sociālais dienests”, „Raunas novada domes Sociālais dienests” un „Apes novada 

Sociālais dienests” vadītāji, par lēmuma 5. 2. apakšpunktu – Pašvaldības izpilddirektors. 

9. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 

E.Avotiņš. 

10. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                        E.Avotiņš 

 

 


