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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 26.janvārī 
 

                                         Nr. 39   
(protokols Nr.2, 33.§) 

Par Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” amata 

vienību sarakstu apstiprināšanu 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) 2021.gada 25.augustā pieņēma 

lēmumu Nr.115 “Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizācijas uzsākšanu” 

(protokols Nr.8, 23.§.), (turpmāk – Lēmums Nr.115) savukārt 2021.gada 27.oktobrī Dome pieņēma 

lēmumu Nr.277 “Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 25.augusta 

lēmumā Nr.115 “Par Smiltenes novada pašvaldības kultūras iestāžu reorganizācijas uzsākšanu”, 

(turpmāk – Lēmums nr.277), kas nosaka, ka Smiltenes novada pašvaldības iestāžu „Smiltenes 

novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde”, Apes pilsētas un pagasta pārvaldes sporta 

organizatora un sporta darba organizatora, Raunas novada domes administrācijas struktūrvienības 

“Kultūras nodaļa” reorganizācija pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim un, ka 

pašvaldības jaunveidojamā iestāde „Smiltenes novada Sporta pārvalde” uzsāk darbu 2022. gada 1. 

janvārī.  

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

“Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 8.3.1. apakšpunktam, Dome ar savu lēmumu ir 

izveidojusi iestādi – “Smiltenes novada Sporta pārvalde”, kas savu darbību uzsākusi 2022.gada 

1.janvārī, un tās nolikumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošinās tai noteikto funkciju 

un uzdevumu izpildi atbilstoši nozares reglamentējošo normatīvo aktu apjomam un kārtībai.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā un tikai dome var pieņemt lēmumu par 

vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 

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

13. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 

Ministru kabineta 2017.gada 23.jūlija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, 

profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām” (turpmāk – Profesiju 

klasifikators), Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”, ievērojot Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.janvāra atzinumu (protokols Nr.1) 

un Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 19.janvāra Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 19.janvāra atzinumu (protokols Nr.1), atklāti balsojot ar 12 balsīm 

"PAR" - (Ainārs Mežulis, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, 

Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis 

Vizulis), 1 balss "PRET" – (Toms Markss), "ATTURAS – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 NOLEMJ: 

mailto:dome@smiltenesnovads.lv


1. Apstiprināt pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Sporta pārvalde” amata vienību sarakstu 

(lēmuma pielikums). 

2. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram.  
 

 

Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš 

 

 

 


