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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 26. janvārī                                                                                                    Nr. 37 

     (protokols Nr. 2, 31.§) 

   

Par izmaiņām Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā un komisijas sekretāra 

apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) ar 2021.gada 29. decembra lēmumu Nr. 

422 (protokols Nr. 16, 58§) atbrīvoja R. Kalniņu no Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu 

komisijas locekļa pienākumu pildīšanas ar 2021. gada 30.decembri, līdz ar to Smiltenes novada 

pašvaldības Dzīvokļu komisijā izveidojusies vakanta komisijas locekļa vieta.  

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas 2021.gada 28.jūlija nolikumu  

Nr.10/21 (turpmāk – Nolikums) 10.punktu, komisiju dome izveido 5 (piecu) locekļu sastāvā un tās 

vārdisko sastāvu apstiprina ar Domes lēmumu. Nolikuma 12.punkts nosaka, ka komisijas tehnisko 

apkalpošanu nodrošina komisijas sekretārs, kuru no pašvaldības Centrālās administrācijas darbinieku 

vidus apstiprina Dome. Smiltenes novada Dzīvokļu komisijas sekretāra pienākumu veikšana ietverta 

Nekustamo īpašumu specialista amata aprakstā, kura pienākumus Centrālās administrācijas 

Nekustamo īpašumu nodaļā ar 2022. gada 10. janvāri sākusi veikt D. Klāva. 

 Saņemts arī Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces teritorijas pārvaldības un 

sadarbības jautājumos E. Zurģes priekšlikums darbam komisijā ievēlēt Gaujienas pagasta pārvaldes 

vadītāju I. Avotu. I. Avota piekritusi darboties Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā. 

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktam, pašvaldības dome var 

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

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

Ņemot vērā norādīto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

24.punktu, 61. panta pirmo daļu, Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma 10., un 

12. punktu, 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. Ievēlēt Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā I. Avotu 

2. Apstiprināt par Smiltenes novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sekretāri D. Klāvu; 
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Kancelejas un personāla nodaļas vadītāja D. Kaupe. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt domes priekšsēdētājam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               E. Avotiņš 
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