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     (protokols Nr.1, 1.§) 

 

Par Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājas I. Lukjanovičas atbrīvošanu no amata 

 

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumam Nr. 168 

“Par atsevišķu funkciju nodošanu un iestāžu reorganizāciju” tika uzsākta Smiltenes novada 

pašvaldības iestāžu, kas nodrošina komunālo pakalpojumu sniegšanu novadā – pašvaldības iestādes 

“Raunas novada domes Saimnieciskais dienests” (reģistrācijas Nr. 40900007843, adrese: Parka iela 

4C, Rauna, Raunas pagasts, Smiltenes novads, LV-4131) un pašvaldības iestādes “Komunālā 

saimniecība” (reģistrācijas Nr. 40900033418, adrese: Dzirnavu iela 14, Ape, Smiltenes novads, LV-

4337), reorganizācija, nododot to funkcijas un uzdevumus citām pašvaldības iestādēm un pašvaldības 

kapitālsabiedrībai, kā rezultātā šīs pašvaldības iestādes beidz pastāvēt un daļa no to izpildāmajām 

funkcijām tiek nodotas pagastu pārvaldēm.  

Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izstrādātais jaunizveidojamās Smiltenes novada 

pašvaldības administratīvas struktūras projekts paredz novada pagastos pagasta pārvaldes ar vienādu 

funkcionalitāti, veicamajiem pienākumiem un noteiktajām tiesībām. Ievērojot minēto Smiltenes 

novada pašvaldības dome 2021.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu Nr.340 “Nolikuma Nr.60/21 

“Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvaldes nolikums” un amatu vienību saraksta apstiprināšana”, 

un pamatojoties uz šo lēmumu, Smiltenes novada pašvaldības 2021.gada 30.novembrī iesniedza I. 

Lukjanovičai paziņojumu Nr. 14.9/1449 “Par Darba līguma Nr.30 (noslēgts 01.12.2002.) uzteikumu 

saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem”. Atbildot uz paziņojumu I. Lukjanoviča  2021.gada 

6.decembrī iesniedz pašvaldībai atteikuma vēstuli turpināt darba attiecības atbilstoši piedāvātajiem 

darba līguma grozījumiem. Ņemot vērā Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībā 

veicamajiem saimnieciskiem, organizatoriskiem, tehnoloģiskiem vai līdzīga rakstura pasākumiem, 

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 9.punktu, ar I. Lukjanoviču ir izbeidzamas darba tiesiskās 

attiecības, izmaksājot viņai atlaišanas pabalsts saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju un 

darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmo daļu un, saskaņā ar Darba likuma 149.panta 5.daļu, 

atlīdzību par visu periodu par kuru I.Lukjanoviča nav izmantojusi ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. 

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

9.punktu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 4.panta pirmās daļas 

16.punktu, 20.panta piekto daļu, Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr. 478 “Kārtība, 

kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un 

aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti” 19.punktu, Darba likuma 98.pantu, 101.panta 

pirmās daļas 9.punktu, 102.pantu, 149.panta 5.daļu, Valsts un pašvaldību institūciju un darbinieku 

atlīdzības likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu, 

atklāti balsojot ar 9 balsīm “PAR” (Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Gita 

Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis),  “PRET” -  nav, 

“ATTURAS” - nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  
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NOLEMJ: 

 

1. Atbrīvot I. Lukjanoviču no Gaujienas pagasta pārvaldes vadītājas amata ar 2022.gada 28. 

janvāri. 

2. Izmaksāt I. Lukjanovičai atlaišanas pabalstu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju un 

darbinieku atlīdzības likuma 17.panta pirmās daļas 4.punktu un atlīdzību par visu periodu par 

kuru I.Lukjanoviča nav izmantojusi ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece E.Zurģe. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētājam E.Avotiņam. 
 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                          E. Avotiņš                                                                     

 


