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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022. gada  23.februārī                                              Nr. 86 

                       (protokols Nr.4,  36.§.) 

 

Par Nolikuma Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas 

nolikums” projekta apstiprināšanu 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 4.punktu, viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tajā skaitā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, savukārt, Vispārējās izglītības likuma 26.panta 

pirmā daļa noteic, ka pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības 

iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. 

Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes 

novada pašvaldības nolikums” 19. un 20 nosaka, ka atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai vai 

administratīvās teritorijas pārvaldīšanai Dome no deputātiem un Pašvaldības iedzīvotājiem, pieaicinot 

speciālistus un ekspertus, veido komisijas, tai skaitā konsultatīvas (turpmāk – komisijas), vai darba 

grupas. Komisijas vai darba grupas tiek izveidotas, pieņemot atsevišķus Domes lēmumus. Komisiju 

darbību reglamentē Domes apstiprināti nolikumi, kuros nosaka komisiju skaitlisko sastāvu, kompetenci, 

uzraudzību un kontroli. Komisiju vai darba grupu personālsastāvi tiek apstiprināti ar atsevišķu Domes 

lēmumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, 61.panta trešo daļu, Administratīvi teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 

6.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu, 75.panta otro daļu, 76.pantu, 

Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 19. un 20.punktu, ņemot vērā 

Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022.gada 17.februāra atzinumu (protokols Nr.2), 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: 

Apstiprināt Nolikuma Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas komisijas grupās nolikums” 

projektu (pielikumā). 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                                 E. Avotiņš 
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