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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 23.februārī                                               Nr. 101 

     (protokols Nr.4, 51.§) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” vadītāja 

iecelšanu amatā 

 

Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes (turpmāk – Dome) 2021. gada 8. jūlija 

saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.3.1 apakšpunktam un 

Domes 2021.gada 27.oktobra lēmumam Nr.277 “Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības 

domes 2021. gada 25. augusta lēmumā Nr. 115 “Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras 

iestāžu reorganizācijas uzsākšanu”, ar kuru apstiprināts Smiltenes novada pašvaldības Nolikums 

Nr.45/21 “Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” 

nolikums” (turpmāk – Nolikums) izveidota no Domes budžeta finansēta atvasinātas publiskas 

personas pastarpinātas pārvaldes iestāde – Smiltenes novada Sporta pārvalde -, kas īsteno likuma 

“Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju - veicināt iedzīvotāju veselīgu 

dzīvesveidu un sportu, un, atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9.punktam 

un Nolikuma 11. punktam, Smiltenes novada Sporta pārvaldes darbu vada tās vadītājs, kuru ieceļ 

amatā un atbrīvo no amata ar Domes lēmumu.  

Smiltenes novada pašvaldība ar 2022. gada 25.janvāra rīkojumu Nr. 14.1/27 ”Sporta 

pārvaldes vadītāja amata konkursa komisija”, izveidoja komisiju pretendentu atlasei uz 

Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītāja amatu (turpmāk – Komisija).  

Komisija 2022. gada 18. februārī pieņēma lēmumu, ar kuru nolēma ieteikt Domei 

pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” vadītāja amatā iecelt Matīsu Mežuli. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punkts noteic, ka tikai dome var 

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

un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  

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

daļas 9. punktu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra nolikuma Nr.45/21 

“Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” nolikums” 

11.punktu, atklāti balsojot ar 8 balsīm "Par" (Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Inga 

Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Iecelt Matīsu Mežuli Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta 

pārvalde” vadītāja amatā ar 2022.gada 1.martu. 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                  E. Avotiņš 
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