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LĒMUMS 

Smiltenē 
2022. gada 29.jūnijā                                                Nr.272 

(protokols Nr.13, 6.§.) 

 

 

Par „Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” komisijas sastāva apstiprināšanu 

Smiltenes novada pašvaldības dome 2022.gada 23.februārī pieņēma lēmumu Nr.85 “Par Smiltenes 

novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas izveidošanu un komisijas sastāva  apstiprināšanu” ar kuru 

izveidoja un apstiprināja Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisiju piecu komisijas locekļu 

sastāvā. 

Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punkts noteic, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un 

locekļus pašvaldības vai valsts komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļas 24.punktu, Smiltenes novada 

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

20.punktu, Smiltenes novada pašvaldības domes 2022.gada 23. februāra nolikuma Nr.7/22 “Smiltenes 

novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo 

izglītības iestāžu pirmsskolas grupās komisijas nolikums” un, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības 

domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 21.jūnija atzinumu (sēdes 

protokols Nr.6), atklāti balsojot ar 14 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Ilze Vergina, Otārs 

Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Toms 

Markss, Raivis Vizulis, Inga Ērgle, Ervīns Labanovskis, Jānis Āboliņš), "PRET" – nav, "ATTURAS" – 

nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt „Smiltenes novada pašvaldības Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs un 

vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” komisiju šādā sastāvā:  

1.1. Komisijas priekšsēdētājs: S. Rudzīte – Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Pīlādzītis” vadītāja. 

1.2. Komisijas locekļi: 

1.2.1. I. Vergina - Smiltenes vidusskolas direktore, 

1.2.2. I. Raiskuma - Smiltenes vidusskolas direktores vietniece, 

1.2.3. E. Roslovs – Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs; 

1.2.4. L. Purmale – Smiltenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe. 

2. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs E. Roslovs. 

3. Lēmuma kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram A. Lapiņam. 
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