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LĒMUMS 

Smiltene  

2022.gada 25.maijā                                                                                                               Nr. 252 

                 (protokols Nr. 12, 30. §.) 

 

Par Smiltenes novada Sporta padomes sastāva apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata jautājumu par Smiltenes novada Sporta padomes sastāva 

apstiprināšanu.  

 Atbilstoši Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 25.maija lēmumam Nr.251 “Par  

Smiltenes novada Sporta padomes nolikuma apstiprināšanu” 10.punktam, Sporta padomē darbojas 7 

(septiņi) padomes locekļi, kurus ieceļ un atceļ no amata ar Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumu. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punkts nosaka, ka pašvaldības dome var 

izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības 

pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

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

pašvaldības nolikums” 20.punkts nosaka, ka komisijas vai darba grupas tiek izveidotas, pieņemot 

atsevišķus Domes lēmumus. Komisiju vai darba grupu personālsastāvi tiek apstiprināti ar atsevišķu 

Domes lēmumu. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

6.punktu, 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61.panta pirmo daļu, Smiltenes novada pašvaldības domes 

2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 20.punktu, ņemot 

vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022.gada 17.maija  atzinumu (protokols Nr. 5), atklāti balsojot ar 12 balsīm “PAR” - (Astrīda Harju, 

Mārtiņš Vīgants, Gita Mūrniece, Raivis Vizulis, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga Ērgle, 

Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, Otārs Putrālis, Jānis Āboliņš), 1 balss “PRET”- (Toms 

Markss), “ATTURAS - nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Smiltenes novada Sporta padomi šādā sastāvā: 

1.1. Inga Ērgle - Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietniece; 

1.2.  Andris Abrāmovs - Smiltenes novada Raunas sporta kompleksa administrators; 

1.3.  Raivis Vizulis - Smiltenes novada pašvaldības domes deputāts; 

1.4.  Mikus Lacbergs - Smiltenes novada uzņēmuma vadītājs; 

1.5.  Andris Jaunzems - Smiltenes pilsētas Bērnu un jauniešu sporta skolas treneris; 

1.6.  Ilmārs Kauliņš – Smiltenes novada uzņēmuma valdes loceklis; 

1.7.  Matīss Mežulis - Smiltenes novada Sporta pārvaldes vadītājs.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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3. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi, izbeigt līdzšinējās Smiltenes novada domes Sporta attīstības 

padomes darbību. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                          E. Avotiņš 


