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                       (protokols Nr.3,   6.§) 

   

Par atalgojuma noteikšanu Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram un izpilddirektora 

vietniekam 

Likuma “Par pašvaldībām” 5. panta setā dala noteic, ka pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa 

vietnieka, deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, savukārt minētā likuma 21.panta pirmās  daļas 13. 

punkts noteic, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību.  

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11. panta 

pirmajai daļai pašvaldību, un pastarpināto pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), ņemot vērā 

amata vērtību (atbildības līmeni un sarežģītību), kā arī konkrētās amatpersonas (darbinieka) 

individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu, bet šīs mēnešalgas nedrīkst pārsniegt tiešās 

pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), kuri pilda līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, 

šā likuma  3.pielikumā noteiktās maksimālās mēnešalgas. Amatus klasificē atbilstoši Ministru 

kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam, amatu saimi un līmeni nosaka, 

klasificēšanas rezultātus apstiprina šo institūciju darbību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās 

amatpersonas (institūcijas). Pašvaldības izpilddirektors Smiltenes novada pašvaldībā ir klasificēts 15 

mēnešalgu grupā ar mēnešalgas maksimālo apmēru 2353 euro, bet izpilddirektora vietnieks - 14 

mēnešalgu grupā ar mēnešalgas maksimālo apmēru 2264 euro. 

Ņemot vērā norādīto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. 

punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11. panta pirmo 

daļu, atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs,  Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, 

Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis, Toms Markss, Ervīns Labanovskis, Otārs Putrālis), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome  

NOLEMJ:  

1. Noteikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora mēnešalgu 2353 euro pirms nodokļu 

nomaksas. 

2. Noteikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka mēnešalgu 2264 euro pirms 

nodokļu nomaksas. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                  Edgars Avotiņš 
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