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LĒMUMS 

Smiltenē 

 

2021.gada 26.maijā                                  Nr. 300 

               (protokols Nr.8, 38.§.) 
 

Par izmaiņām Smiltenes vidusskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību 

sarakstā 

Dome izskata Izglītības pārvaldes vadītājas G. Grigores un Komisijas bērnu uzņemšanai 

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie skolām 

priekšlikumu par vienas pirmsskolas izglītības grupas izveidi Smiltenes vidusskolas telpās 

Rīgas ielā 16, Smiltenē. 

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. Veikt izmaiņas „Smiltenes vidusskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu 

vienību sarakstā” sadaļā “09.100.01. - Smiltenes vidusskola pirmsskolas izglītība - 

Pedagogu atlīdzība”, grozot amata vienības “Pirmsskolas izglītības skolotājs” amata 

vienību skaitu no “13” uz “15”. 

2. Veikt izmaiņas „Smiltenes vidusskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu 

vienību sarakstā” sadaļā “09.100.01.03-Smiltenes vidusskola pirmsskolas izglītība”, 

grozot amata vienības “Pirmsskolas izglītības skolotāja palīgs” amata vienību skaitu no 

“6” uz “7”. 

3. Lēmuma 1. un 2.punktā minētos grozījumus veikt no 2021.gada 2.augusta. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes vidusskolas direktore I.Vergina. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt novada domes izpilddirektoram A.Lapiņam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                               E.Avotiņš 
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