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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada 23. februārī                                                                                                  Nr. 82 

     (protokols Nr.4, 32.§.) 

 

Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un 

izlietošanas komisijas sastāvā 

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.decembra lēmumu Nr.413 

(protokols Nr.16, 49.§.) “Par Smiltenes novada pašvaldības Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un 

izlietošanas komisijas izveidošanu un Nolikuma Nr. 68/21 “Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un 

izlietošanas komisijas nolikums” projekta apstiprināšanu”, apstiprināta Smiltenes novada  pašvaldības 

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas komisija un Smiltenes novada pašvaldības 

Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas komisijas Nolikums Nr. 68/21. 

Saskaņā ar saņemto miršanas apliecību Nr. LVMA 282507, no komisijas sastāva izslēdzams 

M. Lazdiņš. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktam pašvaldības dome var 

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

no pienākumiem) atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā 

un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos.  

Ievērojot augstāk minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

9.punktu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 6.punktu, Smiltenes 

novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu 20.punktu, ievērojot Smiltenes 

novada pašvaldības Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 16.februāra 

atzinumu (sēdes protokola Nr.4), atklāti balsojot ar 9 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, 

Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms 

Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

 

1. Izslēgt M. Lazdiņu no Smiltenes novada Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas 

komisijas. 

2. Ievēlēt par Smiltenes novada Dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas komisijas 

locekli L. Ābolkalni. 

3. Uzdot Kancelejas un personāla nodaļai 15 dienu laikā paziņot Valsts ieņēmumu dienestam par 

izmaiņām valsts amatpersonu sarakstā. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kancelejas un personāla nodaļas vadītāja Dina Kaupe. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                         E. Avotiņš 
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