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LĒMUMS 

Smiltenē 

  

2022. gada 27.aprīlī Nr. 192 

 (protokols Nr.10, 22.§.) 

   

Par izmaiņām Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amata vienību sarakstā 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra 

vadītājas 2022.gada 14.aprīļa iesniegumu par izmaiņām amata vienību sarakstā, pamatojoties uz 

saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku pasākumu veikšanu un amata pienākumu pārdali.  

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

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra 

noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 

“Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 20.aprīļa atzinumu (sēdes protokols 

Nr.6), atklāti balsojot ar 10 balsīm "PAR" - (Edgars Avotiņš, Andris Abrāmovs, Dainis Aļeksējevs, Inga 

Ērgle, Toms Markss, Otārs Putrālis, Ervīns Labanovskis, Ainārs Mežulis, Jānis Āboliņš, Astrīda Harju), 

"PRET" – nav, "ATTURAS – nav,   

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra amatu vienību saraksta sadaļā 

„2.10.400.00. - Atbalsts ģimenēm ar bērniem” ar 2021.gada 1.jūniju sekojoši: 

1.1. grozīt amata vienību „Psihologs ”, nosakot amatu vienību skaitu no “1” uz “0.5”; 

1.2. grozīt amata vienību „Sociālais aprūpētājs”, nosakot skaitu no “4,5” uz “6”; 

1.3. izveidot amata vienību “Sociālais rehabilitētājs ” (profesijas klasifikatora kods 3412 02, 39.amata 

saime, III amata līmenis, 8.mēnešalgas grupa), skaits 1, mēnešalga 800 EUR; 

1.4. izslēgt amata vienību “Sociālais pedagogs” (profesijas klasifikatora kods 2359 01, 39.amata 

saime, III amata līmenis, 8.mēnešalgas grupa); 

1.5. izslēgt amata vienību “Sociālais darbinieks” (profesijas klasifikatora kods 2635 01, 39.amata 

saime, III amata līmenis, 8.mēnešalgas grupa), skaits “0,75”. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītāja A.Zīvere un 

Centrālās administrācijas Finanšu nodaļa. 

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

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
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