
 

 
SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 
Reģ. Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

LĒMUMS 

Smiltenē 
2022.gada  27.aprīlī                                                               Nr. 216 

 (protokols Nr.10,  46.§.) 

 

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra nolikumā 

Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” 

 

 2022.gada 23.februārī dome apstiprināja nolikumu “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu 

uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu 

pirmsskolas grupās komisijas nolikums” nolikumu (Nr.7/22; lēmums Nr.80; sēdes protokols 

Nr.4,36.§.), turpmāk – Nolikums, kas nosaka Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas 

Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās 

komisijas (turpmāk – Komisija) pienākumus, tiesības un kompetenci. 

 Grozījumi nolikumā nepieciešami, jo 2022.gada 17.martā Smiltenes novada pašvaldībā no Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tika saņemti iebildumi 2022. gada 23. februāra 

saistošajos noteikumus Nr. 4/22 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību 

Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu 

pirmsskolas grupās” un, saskaņā ar Smiltenes novada domes apstiprinātajiem iepriekš norādīto 

saistošo noteikumu precizējumu apstiprināšanu,  grozāms Smiltenes novada pašvaldības Bērnu 

uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu 

pirmsskolas grupās komisijas nolikums. 

Ņemot vērā norādīto, un saskaņā ar precizējumiem saistošajos noteikumos “Par bērnu 

reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”, Smiltenes novada pašvaldības 

domes Izglītības, kultūras un sporta  jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 19.aprīļa atzinumu 

(sēdes protokols Nr.4) un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, atklāti balsojot ar 11 

balsīm "PAR" - (Edgars Avotiņš, Toms Markss, Ainārs Mežulis, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Otārs 

Putrālis, Andris Abrāmovs, Jānis Āboliņš, Dainis Aļeksējevs, Astrīda Harju, Ervīns Labanovskis), 

"PRET" – nav, "ATTURAS”– nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Nolikumu Nr.22/22„Grozījumi 2022.gada 23.februāra nolikumā Nr.7/22 “Smiltenes 

novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” projektu (pielikumā). 

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas dienu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            E.Avotiņš 
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SMILTENES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

reģistrācijas Nr.90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 

tālr.: 64774844, fakss: 64707583, e-pasts: dome@smiltenesnovads.lv 

 

NOLIKUMS 

Smiltenē 

2022.gada 27. aprīlī 

Nr. 22/22 

 
Apstiprināts 

 ar Smiltenes novada pašvaldības domes 

27.04.2022. lēmumu Nr.216 

(protokols Nr.10,46.§.) 

 

Grozījumi  

Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra nolikumā  

Nr.7/22 “Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” 

 
 Izdots saskaņā ar  

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta  

pirmās daļas 1. punktu 

 

1. Izdarīt Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23.februāra nolikumā Nr.7/22 “Smiltenes 

novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” (lēmums Nr.80 (protokols Nr.4, 36.§.)), 

turpmāk – nolikums, šādus grozījumus: 

1.1. izteikt nolikuma nosaukumu šādā redakcijā:  

“Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās 

komisijas nolikums”. 

1.2. Izteikt 1. punktu šādā redakcijā: 

“Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisija (turpmāk – Komisija) ir Smiltenes novada 

pašvaldības domes (turpmāk – Dome) izveidota pastāvīgā komisija, kas, saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem pieņem un izskata iesniegumus uz brīvajām vietām Smiltenes novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās (turpmāk – 

Iestāde) un pieņem lēmumus par vietu piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”. 

2. Nolikums stājas spēkā ar Smiltenes novada pašvaldības saistošo noteikumu par bērnu reģistrācijas, 

uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Smiltenes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un 

vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās izdošanu un spēkā stāšanos. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        E.Avotiņš  
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