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LĒMUMS 

Smiltenē 

  

2021. gada 26.maijā Nr. 299 

 (protokols Nr.8, 37.§) 

   

Par izmaiņām Bilskas pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo  amatu vienību 

sarakstā 

 

Dome izskata Bilskas pamatskolas direktores M.Jansones 2021.gada 13.maija 

iesniegumu par izmaiņām amatu vienību sarakstā. 2020.gadā Bilskas pamatskolas tehniskajam 

personālam tika veikts funkciju audits. Rezultātā tika ieteikts pārskatīt tehnisko darbinieku 

slodžu sadalījumu atbilstoši amata noslodzei. Pamatojoties uz saimniecisku, organizatorisku, 

tehnoloģisku pasākumu veikšanu, M.Jansones priekšlikums ir veikt sekojošas izmaiņas: 

samazināt apkopēja amatu vienību skaitu no 3,5 uz 3; saskaņā ar amata pienākumiem, precizēt 

nosaukumu amatam “strādnieks” uz “ēkas uzraugs”; lai uzlabotu dokumentu pārvaldību, 

sakārtotu ēdināšanas dokumentus, koordinētu sporta zāles apmeklējumu, izveidot amata 

vienību “lietvedis” ar 0,5 lielu slodzi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, Ministru kabineta 

29.01.2013. noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 30.11.2010. 

noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, ņemot vērā Smiltenes 

novada domes Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 

18.maija atzinumu (sēdes protokols Nr.5 ), Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2021.gada 18.maija atzinumu (sēdes protokols Nr.6 ), atklāti balsojot ar 12 balsīm 

"Par" (Aigars Dudelis, Aija Cunska, Andis Rozītis, Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars 

Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis 

Tralla), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome 

 

NOLEMJ: 

1. Grozīt Bilskas pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību saraksta 

sadaļu „09.219.01.02 Bilskas pamatskola” ar 2021.gada 1.jūliju sekojoši: 

1.1. grozīt amata vienību „Apkopējs”, mainot amatu vienību skaitu no „3,5” uz „3”, 

1.2. grozīt amata vienību „Strādnieks”, mainot amata nosaukumu uz  “Ēkas uzraugs” 

(profesijas klasifikatora kods 9629 04, 4.amata saime, I B amata līmenis, 

4.mēnešalgu grupa), 

1.3.Izveidot jaunu amata vienību  “Lietvedis” (profesijas klasifikatora kods 3341 04, 

8.amata saime, II amata līmenis, 7.mēnešalgu grupa) ar “0,5 “ amatu vienību skaitu 

un mēnešalgu 251 eiro. 



2. Par lēmuma izpildi atbild Bilskas pamatskolas direktore M.Jansone. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada domes izpilddirektoram A.Lapiņam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                   E.Avotiņš  
 

 


