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LĒMUMS 

Smiltenē 

 

2022. gada 4.februārī                                                   Nr. 48 
 

               (protokols Nr.3,  3.§.) 

 
Par Smiltenes novada pašvaldības iestāžu amatu vienību sarakstu apstiprināšanu 

 

Tiek izskatīts Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora priekšlikums par 

izmaiņām no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību sarakstos, kas sagatavots, 

ievērojot iepriekš pieņemtos Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumus, iestāžu  

iesniegumus un sagatavoto informāciju, kā arī atbilstoši apstiprinātajam Smiltenes novada 

pašvaldības budžetam 2022.gadam. 

2021.gadā vidējās darba samaksas pieaugums Latvijā, saskaņā ar Centrālās statistikas 

pārvaldes datiem, 3.ceturksnī ir bijis 10,4 %, iepriekšējos trijos gados pieaugums bijis vairāk 

kā 8% gadā. Pedagoga  algas likmes no 1.09.2021. pieauga no 790 uz 830eur (4,82%), 

pirmsskolas pedagogiem uz 872eur (10,4%). No 2022. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam ar 

iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums būs 350 eiro mēnesī, bet no 

1. jūlija  500 eiro mēnesī (iepriekš 300eur). 

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektors ziņo par sagatavotajām izmaiņām amata 

vienību saraksta mēnešalgu likmēs apvienot līdz šim esošas 3 atalgojuma sistēmas – mērķis 

ir algu izlīdzināšana vienādiem amatiem par vienādiem pienākumiem un vienādu darba 

apjomu visā teritorijā, kas pilnībā gan nav veikts, un tiks turpināts nākamajā gadā. Amata algu 

fonds kopumā, izņemot pedagoģiskos darbiniekus, pieaug par 6%.  Mēnešalgas netiek 

palielinātas:  

1) ja tā būtiski palielināta jau 2021.gadā, 2) amatiem, kur pārāk lielas atšķirības algas grupas 

ietvaros vai pārāk lielas atšķirības vienādiem amatiem, 3)1., 2., 3. amatalgas grupas amatiem 

un citiem amatiem, kur sasniegti amatalgas grupas griesti, 4) amatalga tiek precizēta, ja tiek 

precizēti amata pienākumi. 

Lielākais pieaugums amatalgu fondā plānots Sociālās jomas iestādēm, feldšeru 

punktiem, Pašvaldības policijai, Būvvaldei, Izglītības pārvaldei un Pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļas 13.punktu, Valsts un 

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

23.05.2017. noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Ministru kabineta 

30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 

Smiltenes novada domes 04.02.2022. saistošajiem noteikumiem Nr._/22 “Par Smiltenes 

novada pašvaldības budžetu 2022.gadam”, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes 

apvienoto pastāvīgo komiteju 2022.gada 24.janvāra sēdes atzinumu (sēdes protokols Nr.2), 



atklāti balsojot ar 12 balsīm “PAR” (Jānis Āboliņš, Astrīda Harju, Inga Ērgle, Otārs Putrālis, 

Gita Mūrniece, Mārtiņš Vīgants, Andris Abrāmovs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, 

Ainārs Mežulis, Ilze Vergina, Dainis Aļeksējevs), “PRET” – nav, ATTURAS” - nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt Smiltenes novada Centrālās administrācijas amatu vienību sarakstu 

(pielikums Nr.1); 

2. Apstiprināt Smiltenes novada Būvvaldes amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.2); 

3. Apstiprināt Smiltenes novada Pašvaldības policijas amatu vienību sarakstu (pielikums 

Nr.3); 

4. Apstiprināt Smiltenes novada Sociālā dienesta amatu vienību sarakstu (pielikums 

Nr.4); 

5. Smiltenes novada Sociālā aprūpes centrs "Trapene" amata vienību sarakstu (pielikums 

Nr.5); 

6. Apstiprināt Smiltenes novada  Bāriņtiesas amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.6); 

7. Apstiprināt Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.7); 

8. Apstiprināt Smiltenes novada  Kultūras un tūrisma pārvaldes pārvaldes amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.8); 

9. Apstiprināt Smiltenes novada  Smiltenes novada Sporta pārvaldes pārvaldes amatu 

vienību sarakstu (pielikums Nr.9); 

10. Apstiprināt Smiltenes novada Apes pilsētas un pagasta pārvaldes amata vienību 

sarakstu  (pielikums Nr.10); 

11. Apstiprināt Smiltenes novada Gaujienas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu  

(pielikums Nr.11); 

12. Apstiprināt Smiltenes novada Virešu pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu  

(pielikums Nr.12); 

13. Apstiprināt Smiltenes novada Trapenes pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu  

(pielikums Nr.13); 

14. Apstiprināt Smiltenes novada Raunas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu  

(pielikums Nr.14); 

15. Apstiprināt Smiltenes novada Drustu pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu  

(pielikums Nr.15); 

16. Apstiprināt Smiltenes novada Bilskas pagasta pārvaldes  amata vienību sarakstu 

(pielikums Nr.16); 

17. Apstiprināt Smiltenes novada Blomes pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu 

(pielikums Nr.17); 

18. Apstiprināt Smiltenes novada Brantu un Smiltenes pagasta pārvaldes amata vienību 

sarakstu (pielikums Nr.18); 

19. Apstiprināt Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu 

(pielikums Nr.19); 

20. Apstiprināt Smiltenes novada Launkalnes pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu 

(pielikums Nr.20); 

21. Apstiprināt Smiltenes novada Palsmanes pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu 

(pielikums Nr.21); 

22. Apstiprināt Smiltenes novada Variņu pagasta pārvaldes amata vienību sarakstu 

(pielikums Nr.22); 

23. Apstiprināt Smiltenes novada Izglītības pārvaldes amata vienību sarakstu (pielikums 

Nr.23); 



24. Apstiprināt Smiltenes vidusskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.24);  

25. Apstiprināt Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo 

amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.25);  

26. Apstiprināt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo 

amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.26);  

27. Apstiprināt Bilskas pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.27);  

28. Apstiprināt Blomes pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.28);  

29. Apstiprināt Gaujienas pamatskolas amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.29);  

30. Apstiprināt Grundzāles pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu 

vienību sarakstu (pielikums Nr.30);  

31. Apstiprināt Launkalnes sākumskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu 

vienību sarakstu (pielikums Nr.31);  

32. Apstiprināt Palsmanes pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu 

vienību sarakstu (pielikums Nr.32);  

33. Apstiprināt Smiltenes novada speciālās pamatskolas amatu vienību sarakstu 

(pielikums Nr.33);  

34. Apstiprināt Trapenes sākumskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.34);  

35. Apstiprināt Variņu pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.35).  

36. Apstiprināt Raunas pamatskolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību 

sarakstu (pielikums Nr.36).  

37. Apstiprināt Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" no 

pašvaldības budžeta finansējamo amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.37); 

38. Apstiprināt Apes pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte" no pašvaldības budžeta 

finansējamo amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.38); 

39. Apstiprināt Palsmanes pirmsskolas izglītības iestādes no pašvaldības budžeta 

finansējamo amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.39);  

40. Apstiprināt Smiltenes mūzikas skolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu 

vienību sarakstu (pielikums Nr.40); 

41. Apstiprināt Smiltenes mākslas skolas no pašvaldības budžeta finansējamo amatu 

vienību sarakstu (pielikums Nr.41); 

42. Apstiprināt Gaujienas mūzikas un mākslas skolas no pašvaldības budžeta finansējamo 

amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.42); 

43. Apstiprināt Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas no pašvaldības 

budžeta finansējamo amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.43); 

44. Apstiprināt Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centra no pašvaldības 

budžeta finansējamo amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.44); 

45. Apstiprināt Gatartas pansionāta amatu vienību sarakstu (pielikums Nr.45); 

46. Par lēmuma izpildi atbild attiecīgo pašvaldības iestāžu vadītāji, Smiltenes novada 

pašvaldības Kancelejas un personāla nodaļa un Finanšu nodaļa. 

47. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram A.Lapiņam. 

48. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                  E.Avotiņš 


