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LĒMUMS 
Smiltenē 

 

2022.gada 27.jūlijā         Nr. 350 

                               (protokols Nr.14,  36.§.) 

 

Par izmaiņu apstiprināšanu Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas 

sastāvā un grozījumiem Smiltenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikumā  

Smiltenes novada pašvaldības dome ar 2021.gada 27.oktobra lēmumu Nr.282 “Par 

Smiltenes novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu, 

grozījumiem Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā” 

apstiprināja Smiltenes novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju. 

Smiltenes novada pašvaldībā 2022.gada 12.jūlijā saņemta AS “Sadales tīkls” 2022.gada 

12.jūlija vēstule Nr. 30VD00-13/1641 Par pārstāvja deleģēšanu sadarbības teritorijas civilās 

aizsardzības komisijā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts nosaka, ka pašvaldības dome 

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

pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijas, valdēs un darba 

grupās.  

Saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 8.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.1 “Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 20.punktu, komisiju vai darba grupu 

personālsastāvi tiek apstiprināti ar atsevišķu Domes lēmumu. 

Pamatojoties uz minēto un vadoties no likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

18.punkta, 21.panta pirmās daļas 24.punkta, 41.panta pirmās daļas 2.punkta, Smiltenes novada 

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

nolikums” 20.punkta, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 21.07.2022. atzinumu, atklāti balsojot ar 11 balsīm "PAR" - 

(Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Otārs Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis 

Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Inga Ērgle, Ervins Labanovskis, Toms Markss), 

"PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Izslēgt no Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāva G. 

Lošinu. 

2. Ievēlēt Smiltenes sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisijas sastāvā AS 

“Sadales tīkls” pārstāvi Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Vidzemes 

tīklu nodaļas vadītājs I. Leoke. 

3. Apstiprināt nolikumu Nr. 34/22 “Grozījumi 27.06.2018. Smiltenes sadarbības teritorijas 

civilās aizsardzības komisijas nolikumā Nr.7/18”. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                E.Avotiņš 
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