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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 31. augustā                                               Nr. 420 

     (protokols Nr. 15, 60.§.) 

 

Nolikuma Nr.36/22 “Smiltenes novada Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes 

nolikums” apstiprināšana  

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata izstrādāto pašvaldības iestādes “Smiltenes novada 

Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde” nolikuma projektu, kas nosaka  pārvaldes funkcijas, 

uzdevumus un kompetenci, struktūru un amatpersonu kompetenci, pārvaldes darbības tiesiskuma 

nodrošināšanas mehānismu un citus ar pārvaldes darbību saistītus jautājumus. 

2022. gada 25. maijā Smiltenes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr.265 (sēdes protokols 

Nr. 12, 43.§.),  ar kuru nolēma uzsākt Smiltenes novada pašvaldības iestāžu “Brantu un Smiltenes 

pagastu apvienības pārvalde” (reģistrācijas Nr.40900006015), “Launkalnes pagasta pārvalde” 

(reģistrācijas Nr.40900006087), un “Blomes pagasta pārvalde” (reģistrācijas Nr. 40900006091), 

reorganizāciju un uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidot Smiltenes novada pašvaldības iestādes - 

“Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvalde” un “Smiltenes un Blomes pagastu apvienības 

pārvalde”. Lēmumā noteikts, ka minēto iestāžu reorganizācijas process pabeidzams līdz 2022.gada 

31.decembrim. Jaunizveidotās iestādes, pārņemot reorganizējamo iestāžu funkcijas un uzdevumus, savu 

darbību uzsāk ar 2023. gada 1. janvāri. Reorganizācijas rezultātā ar 2023.gada 1.janvāri iestādes “Brantu 

un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde”, “Launkalnes pagasta pārvalde” un “Blomes pagasta 

pārvalde” beidz pastāvēt. 

Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvalde Blomes un Smiltenes pagastos nodrošina 

nolikumā noteikto Pašvaldības pakalpojumu pieejamību un citu no pašvaldības funkcijām izrietošu 

pārvaldes uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

Stājoties spēkā Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes nolikumam, spēku zaudēs  

Smiltenes novada pašvaldības domes 2021.gada 24.novembra nolikums Nr. 54/21 „Smiltenes novada 

Blomes pagasta pārvaldes nolikums”. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022. gada 24. augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.10) un pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 1. punktu, 21. panta pirmās daļas 8.  punktu, Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 27. – 30. pantu, atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita Mūrniece, Inga Ērgle, Māris 

Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), 1 balss "Pret" – (Jānis Āboliņš), 

"Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Nolikumu Nr.36/22 “Smiltenes novada Blomes un Smiltenes pagastu apvienības pārvaldes 

nolikums". 
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