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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 30. martā 
 

Nr. 141  
  

(protokols Nr. 8, 30.§) 

 

Par grozījumiem Smiltenes novada pašvaldības iestādes “Smiltenes novada kultūras un 

tūrisma pārvalde” amatu vienību sarakstā 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 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 

pašvaldības iestādes “Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde” Nolikumu (27.10,2021. 

Nr.46/21), un ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 22.marta atzinumu (protokols Nr.3), atklāti balsojot ar 

12 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars 

Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Inga Ērgle, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis 

Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldes amatu vienību sarakstā ar 

2022.gada 1.aprīli: 

1.1. sadaļā “08.230.01.01 – Smiltenes kultūras centrs” grozīt amata vienības “Ēku un 

teritorijas uzraugs” profesiju klasifikatora kodu no “9613 01” uz “9629 04”; 

1.2. sadaļā “08.230.01.09 – Variņu tautas nams” grozīt amata vienību “Ēkas uzraugs” 

profesiju klasifikatora kods 9112 01” uz “Ēku un teritorijas uzraugs, profesiju 

klasifikatora kods 9629 04”; 

1.3. sadaļā “08.230.01.11 – Apes tautas nams” amata vienību “Ēku un teritoriju uzraugs” 

izteikt redakcijā “Ēku un teritorijas uzraugs”, profesiju klasifikatora kods 9629 04”; 

1.4. sadaļā “08.230.01.13 – Trapenes kultūras nams” amata vienību 

“Apkopējs/kurinātājs” izteikt redakcijā “Apkopējs/kurinātājs, profesiju klasifikatora 

kods 9112 01”; 

1.5. sadaļā “08.230.01.15 – Drustu tautas nams” amata vienībai “Tautas nama vadītājs” 

grozīt profesiju klasifikatora kodu no “1413 19” uz “1431 19”; 

1.6. sadaļā “08.230.01.18 – Raunas kultūras centrs” amata vienībai “Kultūras centra 

vadītājs” grozīt profesiju klasifikatora kodu no “1413 19” uz “1431 19”; 

1.7. sadaļā “04.730.01.02 – Tūrisma informācijas centrs Raunā” amata vienībai “Tūrisma 

informācijas centra vadītājs” grozīt profesiju klasifikatora kodu no “1413 15” uz 

“1431 08”. 

2. Pārējo amatu vienību sarakstu atstāt negrozītu. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja V. Mālkalne. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 
 
Domes priekšsēdētājs E. Avotiņš 
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