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LĒMUMS 
Smiltenē 

2022.gada 25. maijā                                               Nr. 265 

     (protokols Nr.12, 43.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde”, 

“Launkalnes pagasta pārvalde” un “Blomes pagasta pārvalde” reorganizācijas uzsākšanu 

 

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

pašvaldības nolikums” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.1) satur pašvaldības iestāžu uzskaitījumu, tajā 

skaitā ai pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai novada pagastos un novada 

pilsētās, pašvaldības izveido pagasta un pilsētas pārvalžu un pagastu apvienību uzskaitījumu.  

Uz doto brīdi izveidojusies situācija, ka Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus kopš 

2022. gada februāra sākuma kā papildpienākumus veic Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes 

vadītāja M. Treijere.  

Uz šī lēmuma pieņemšanas brīdi, izvērtējot turpmākos attīstības scenārijus piepilsētas pagastos, 

izdarīti sekojoši secinājumi: 

- Izstrādājot pašvaldības jauno teritorijas plānojumu, tiks pārvērtētas pilsētas robežas un visticamāk 

pilsētas teritorija tiks paplašināta Smiltenes pagasta Kalnamuižas apdzīvotās vietas, Brantu 

pagasta Vidzemes apdzīvotās vietas un Launkalnes pagasta Silvas apdzīvoto vietu teritorijās, kā 

rezultātā pagastu teritorijas un iedzīvotāju skaits samazināsies. 

- Smiltenes pagastā šobrīd ir 983 iedzīvotāji, Brantu pagastā 553 iedzīvotāji, Launkalnes pagastā 

1145 iedzīvotāji un Blomes pagastā 897 iedzīvotāji. 

- Smiltenes, Brantu, Launkalnes un Blomes pagastos ir salīdzinoši līdzvērtīga pašvaldības 

pārvaldījumā esošo īpašumu un autoceļu struktūra. 

- Izvērtējot pašvaldības pakalpojumu pieprasījumus, secināms, ka piepilsētas pagastos tas ir 

salīdzinoši mazāks nekā tālāk esošajos. 

Ņemot vērā uzskaitītās tendences, tiek izvirzīts priekšlikums reorganizēt trīs pašvaldības iestādes, tas 

ir “Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldi”, “Launkalnes pagasta pārvaldi” un “Blomes pagasta 

pārvaldi”, nododot to funkcijas un uzdevumus uz reorganizācijas pamata izveidotajām divām 

jaunveidotām iestādēm: “Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldei” un “Smiltenes un Blomes 

pagastu apvienības pārvaldei”, kā rezultātā reorganizējamās pašvaldības iestādes beigs pastāvēt. 

Reorganizācijas rezultātā jaunveidotās pārvaldes būtu līdzvērtīgas gan apsaimniekojamā īpašuma, gan 

iedzīvotāju skaita ziņā - Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes teritorijā būtu 1696 

iedzīvotāji, Smiltenes un Blomes pagastu apvienības pārvaldes teritorijā – 1880 iedzīvotāji, abās pārvaldēs 

būtu nodrošināta iespēja saņemt pašvaldības pakalpojumus katrā apvienībā ietilpstošajā pagastā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 69. prim panta piektā daļa nosaka, ka pašvaldības dome var izveidot 

teritoriālā iedalījuma vienību (pagastu vai pagastu un pilsētas) apvienības pārvaldi, ja pašvaldības 
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nolikumā noteiktais novada teritoriālais dalījums ietver teritoriālā iedalījuma vienību apvienību, 

nodrošinot šā panta ceturtajā daļā minētos pakalpojumus katrā apvienību veidojošajā teritoriālā iedalījuma 

vienībā. Uz teritoriālā iedalījuma vienību apvienības pārvaldi, tās vadītāju un viņa vietnieku attiecināmi 

šajā likumā ietvertie nosacījumi pagasta vai pilsētas pārvaldei, tās vadītājam un viņa vietniekam. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktā noteikta domes kompetence izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, kā arī 

apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus.  

Minētais atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā reglamentētajai tiešās pārvaldes iestāžu 

izveidošanas, reorganizācijas un likvidācijas kārtībai, kas saskaņā ar minētā likuma 30.panta otrās daļas 

noteikumiem attiecināma arī uz pastarpinātās pārvaldes iestādēm. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas 

likuma 15.panta trešo daļu tiešās pārvaldes iestādi reorganizē: 1) nododot to atvasinātām publiskām 

personām - rezultātā iestāde turpina pastāvēt kā pastarpinātās pārvaldes iestāde; 2) apvienojot to ar citu 

iestādi vai vairākām iestādēm, - rezultātā uz reorganizējamo institūciju bāzes izveido jaunu iestādi; 3) 

nodot tās struktūrvienību vai vairākas struktūrvienības citai iestādei vai vairākām citām iestādēm vai nodot 

pārvaldes uzdevuma izpildi privātpersonai, - rezultātā sadalāmā iestāde turpina pastāvēt; 4) nododot 

atsevišķus pārvaldes uzdevumus citai iestādei, - rezultātā iestāde turpina pastāvēt.  

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.pantam, 5.panta otrajai daļai pašvaldības iestādes veido 

pašvaldības kā atvasinātās publisko tiesību juridiskas personas struktūru. Pašvaldība tiesīga brīvi 

izvēlēties, kuru no Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.pantā noteiktajām metodēm izmantot izveidojot, 

reorganizējot vai likvidējot tās iestādes. Pagastu pārvalžu reorganizācija tiek veikta atbilstoši Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. un 3. punktam un ceturtās daļas  4. un 5. punktiem, 30. 

panta otrajai daļai.  

Attiecīgi iepriekš minētā likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc 

iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, 

pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, normatīvā regulējuma 

apjomu un detalizāciju un apsverot deleģēšanas iespējas vai ārpakalpojuma izmantošanu. 

No darba tiesisko attiecību viedokļa līdzšinējo pašvaldības iestāžu reorganizācija ir pašvaldības 

neatliekamu saimniecisku, organizatorisku un tehnoloģisku pasākumu veikšana pašvaldībā, ar mērķi 

nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” 15. panta pirmajā daļā noteikto pašvaldības autonomo funkciju 

efektīvāku izpildi. Visi iepriekš norādīto pašvaldību iestāžu darbinieki, atbilstoši darba tiesību 

normatīvajam regulējumam, ir Smiltenes novada pašvaldības darbinieki un turpina darba tiesiskās 

attiecības uz iepriekš noslēgto darba līgumu pamata.  

Ņemot vērā norādīto un Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022. gada 18. maija atzinumu (protokols Nr.7)  un, pamatojoties uz  likuma “Par 

pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21. panta pirmās daļas 8. punktu, 69. panta pirmās daļas 5. 

punktu un 69.. prim panta piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu un 15.panta 

trešās daļas 2.punktu, ceturtās daļas 4. un 5. punktiem, Darba likuma 117.panta otro daļu, atklāti balsojot 

ar 9 balsīm “PAR”  – (Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Ainārs Mežulis, 

Edgars Avotiņš, Raivis Vizulis, Toms Markss, Inga Ērgle), 1 balss “PRET” – (Jānis Āboliņš) , 1 balss 

“ATTURAS” – (Otārs Putrālis),  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ:  

1. Uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Brantu un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde” 

(reģistrācijas Nr.40900006015, adrese: Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pagasts, Kalnamuiža 2, Smiltenes 

pag. Smiltenes novads, LV-4729), “Launkalnes pagasta pārvalde” (reģistrācijas Nr.40900006087, adrese: 



 

 

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718) un “Blomes pagasta pārvalde” 

(reģistrācijas Nr. 40900006091, adrese: Cēsu iela 9, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707), 

reorganizāciju, un uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidot Smiltenes novada pašvaldības iestādes - 

“Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde” un “Smiltenes un Blomes pagastu apvienības 

pārvalde”. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minēto iestāžu reorganizācijas process pabeidzams līdz 2022.gada 

31.decembrim. Jaunizveidotās iestādes, pārņemot reorganizējamo iestāžu funkcijas un uzdevumus, savu 

darbību uzsāk ar 2023. gada 1. janvāri. 

3. Noteikt, ka ar 2023.gada 1.janvāri lēmuma 1.punktā minētās iestādes reorganizācijas rezultātā beidz 

pastāvēt. 

4. Līdz 2022. gada 30. oktobrim iesniegt Smiltenes novada pašvaldības domei apstiprināšanai  grozījumus 

Smiltenes novada pašvaldības nolikumā, Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Brantu un Launkalnes 

pagastu apvienības pārvalde” un “Smiltenes un Blomes pagastu apvienības pārvalde” nolikumus un amatu 

vienību sarakstus. 

5. Pēc lēmuma 4. punktā minēto nolikumu apstiprināšanas, uzdot Centrālās administrācijas atbildīgajam 

speciālistam veikt grozījumus iestāžu reģistrā, ietverot tajā pašvaldības iestādes “Brantu un Launkalnes 

pagastu apvienības pārvalde” un “Smiltenes un Blomes pagastu apvienības pārvalde”.   

6. Pēc 2022. gada 31. decembra uzdot Centrālās administrācijas atbildīgajam speciālistam veikt 

grozījumus iestāžu reģistrā, izslēdzot no tā pašvaldības iestādes - “Brantu un Smiltenes pagastu apvienības 

pārvalde” (reģistrācijas Nr. 40900006015), “Launkalnes pagasta pārvalde” (reģistrācijas Nr. 

40900006087) un “Blomes pagasta pārvalde” (reģistrācijas Nr. 40900006091. 

7. Lēmuma izpildei uzdot reorganizējamo pašvaldības iestāžu “Brantu un Smiltenes pagastu apvienības 

pārvalde”,  “Launkalnes pagasta pārvalde” un  “Blomes pagasta pārvalde” vadītājiem: 

7.1. pienācīgā veidā informēt iestāžu darbiniekus par iestāžu reorganizāciju;  

7.2. nodrošināt reorganizējamo iestāžu materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību 

un saistību apjoma noteikšanu un pārskata sagatavošanu, saistību, arhīva un lietvedības nodošanu, 

koordinēt iestāžu reorganizācijas procesa pabeigšanu, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas 

nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk., citu ar šī lēmuma izpildi 

saistīto nepieciešamo darbību veikšanu. 

8. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar reorganizācijas procesa nodrošināšanu, tiek segti no pašvaldības 

budžeta.  

9. Par lēmuma izpildi atbild reorganizācijas procesā iesaistīto pašvaldības iestāžu vadītāji. 

10. Lēmuma izpildi kontrolēt  izpilddirektora vietniecei teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E. Avotiņš 


