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LĒMUMS
Valmierā

2021.gada 25.novembrī Nr.536
(protokols Nr.16, 52.§)

Par Valmieras novada pašvaldības
Administratīvās komisijas un nolikuma
apstiprināšanu

Grozījumi: 31.03.2022. lēmums Nr.240 (protokols Nr.7, 31.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.panta
ceturto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu un 73.panta
pirmās daļas 1.punktu, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 01.07.2021.
saistošo noteikumu Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums” 19., 20. un 168.punktu,
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 11.11.2021. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, G.Gladkins, J.Skrastiņš,
G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, H.Rokpelnis,
V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. apstiprināt Pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs Ričards Gailums
Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
attīstības, sadarbības un sociālajos jautājumos

Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks,
atbildīgais sekretārs

Andris Alpeus
Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes
“Valmieras bāriņtiesa” priekšsēdētāja
vietnieks*

Komisijas locekļi

Rasma Grasberga
Valmieras novada pašvaldības policijas
priekšnieka vietniece

Ilze Kaupe

Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes
struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” vecākā
sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm un
bērniem

Jānis Bagāts
Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes
Valmieras iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
priekšnieks

Uldis Ābeltiņš
Iestāžu “Valmieras Viestura vidusskola” un
“Valmieras Pārgaujas sākumskola” pedagogs

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumu Nr.240)

* no 2022.gada 1.janvāra – Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” priekšsēdētāja vietnieks



2. apstiprināt Kocēnu apvienības Administratīvo apakškomisiju šādā sastāvā:

Apakškomisijas
priekšsēdētājs

Didzis Endzeliņš Pašvaldības administrācijas struktūrvienības
“Juridiskās nodaļa” jurists

Apakškomisijas
priekšsēdētāja vietnieks,
atbildīgais sekretārs

Anda Liezere Iestādes “Rubenes pamatskola” lietvede

Apakškomisijas locekļi

Jānis Kaibe
Valmieras novada pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks

Sandra Eglīte
Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes
struktūrvienības “Sociālā darba nodaļa” sociālā
darbiniece darbā ar ģimenēm un bērniem

Jānis Fūrmanis
Brenguļu , Kauguru un Trikātas apvienības
pārvaldes vadītājs

Inga Pāže Valmieras novada Bāriņtiesas locekle

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumu Nr.240)

3. apstiprināt Rūjienas apvienības Administratīvo apakškomisiju šādā sastāvā:

Apakškomisijas
priekšsēdētājs

Dace Melbārde Rūjienas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja**

Apakškomisijas
priekšsēdētāja vietnieks,
atbildīgais sekretārs

Ilze Šteinberga
Mazsalacas novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja***

Apakškomisijas locekļi

Dzintars Kazakēvičs Valmieras novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors

Gatis Ceriņš
Valmieras novada iedzīvotājs – Jaunsardzes
centra instruktors

Vilnis Laurs
Valmieras novada pašvaldības policijas
vecākais inspektors

Vija Jaunalksne
Pašvaldības administrācijas struktūrvienības
“Dokumentu pārvaldības un klientu
apkalpošanas centrs” biroja administratore

** no 2022.gada 1.janvāra – Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” locekle
***no 2022.gada 1.janvāra – Pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” locekle

4. apstiprināt Pašvaldības Administratīvās komisijas nolikumu;
5. izbeigt Pašvaldībā ietilpstošo bijušo pašvaldību administratīvo komisiju darbību;
6. šā lēmuma 5.punktā minēto administratīvo komisiju priekšsēdētājiem vai vietniekiem,

ievērojot Administratīvās atbildības likuma 258.pantā noteikto, līdz 2022.gada 1.decembrim
nodot pēc teritoriālās piekritības administratīvai komisijai vai apvienības administratīvai
apakškomisijai tās administratīvas lietas, kurām nav iestājies izpildes noilgums, sastādot par
to pieņemšanas – nodošanas aktu;

7. lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.decembrī.

Pielikumā: Pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums uz 5 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


