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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 26. janvāris                                                                      Nr. 28 

                       (protokols Nr.2,  22.§.) 

 

Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Gatartas pansionāts” nolikuma apstiprināšanu  
 

Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izskata pašvaldības iestādes “Gatartas 

pansionāts” vadītāja iesniegto iestādes nolikuma projektu.  

Pašreiz iestāde darbojas uz nolikuma “Gatartas pansionāta nolikums” (apstiprināts ar Raunas 

novada domes 2009.gada 16.decembra sēdes lēmumu Nr.8 (prot.Nr.9)) pamata.  

Smiltenes novada pašvaldība administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pārņēma Raunas 

novada domes iestādi “Gatartas pansionāts”, pārņemot iestādes darba tiesiskās attiecības, saistības, 

uzdevumus, funkcijas, mantas lietotāja (turētāja) tiesības. 

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

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.17.apakšpunktam, Dome ar savu lēmumu ir izveidojusi 

iestādi “Smiltenes novada Sociālais dienests”, kas savu darbību uzsāka 2021.gada 1.novembrī. 

Smiltenes novada pašvaldības iestāde “Gatartas pansionāts” saskaņā ar šo saistošo noteikumu 8.17.2. 

punktu, ir Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sociālais dienests” pārraudzībā 

esoša pašvaldības iestāde. 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pants nosaka, ka atvasinātas publiskas personas orgāns, 

izveidojot pastarpinātās pārvaldes iestādi, izdod iestādes nolikumu. Uz pastarpinātās pārvaldes 

iestādes nolikumu attiecas šā likuma 16. panta otrās daļas noteikumi.  

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības iestāžu 

nolikumus, un saskaņā ar iepriekš norādītā likuma 41.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības dome 

pieņem iekšējos normatīvos aktus. 

Ņemot vērā iepriekš norādīto, nepieciešams izdot jaunu Smiltenes novada pašvaldības iestādes 

“Gatartas pansionāts” nolikumu, nosakot iestādes funkcijas un uzdevumus. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 

pirmās daļas 8. punktu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības 

domes Sociālo un veselības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.janvāra atzinumu 

(protokols Nr.1), atklāti balsojot ar 14 balsīm "PAR" - (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda 

Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga 

Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "PRET" – nav, 

"ATTURAS – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Gatartas pansionāts” nolikumu (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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