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     (protokols Nr.1, 3.§) 

 
Par pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde” vadītājas iecelšanu amatā 

 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 681. pantam, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. 

jūlija Saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.9. apakšpunktam un domes 

2021.gada 24.novembra lēmumu Nr.340 “Nolikuma Nr.60/21 “Smiltenes novada Gaujienas pagasta 

pārvaldes nolikums” un amatu vienību saraksta apstiprināšana”, kas atbilstoši nolikuma 1. punktam ir 

izveidota Smiltenes novada pašvaldības iestāde, kas Smiltenes novada teritoriālajā iedalījumā – Gaujienas 

pagastā - nodrošina pakalpojumu pieejamību un citu no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu 

un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, savukārt, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 69.2 panta pirmajai 

daļai un pārvaldes nolikuma 12. punktam, pārvaldes darbu vada pārvaldes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo 

no amata ar domes lēmumu.  

Smiltenes novada pašvaldība ar 2021. gada 29.decembra rīkojumu Nr.212 ”Par Gaujienas pagasta 

pārvaldes un Trapenes pagasta pārvaldes vadītāju amatiem”, izveidoja komisiju pretendentu atlasei uz 

Smiltenes novada pašvaldības Gaujienas pagasta pārvaldes un Trapenes pagasta pārvaldes vadītāju amatiem 

(turpmāk – Komisija).  

Komisija 2022. gada 10. janvārī pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma ieteikt domei pašvaldības iestādes 

"Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde" vadītāja amatā iecelt I. Avotu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts un 40.panta ceturtā daļa noteic, ka tikai dome 

var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 

pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos, balsojot ar vēlēšanu zīmēm par izvirzīto kandidātu.  

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9. punktu, 

40.panta ceturto daļu, 69.2 panta pirmo daļu, atklāti vārdiski balsojot ar vēlēšanu zīmēm ar 8 balsīm “PAR” 

(Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, 

Otārs Putrālis),  “PRET” -  nav, 
Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Iecelt I. Avotu, personas kods, pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvalde” 

vadītājas amatā ar 2022.gada 24.janvāri. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                      E.Avotiņš 
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