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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 30.martā                                               Nr. 143 

     (protokols Nr. 8, 32.§) 

 

Par grozījumiem amata vienību sarakstos 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Virešu pagasta pārvaldes vadītājas 

L.Ozoliņas 2022.gada 11.marta iesniegumu par izmaiņām iestādes amata vienību sarakstā, 

pamatojoties uz saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku pasākumu veikšanu un amata 

pienākumu pārdali Virešu pagastā.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu tikai dome var 

pieņemt lēmumu vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju 

un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 

Pamatojoties uz 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 pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022.gada 23.marta atzinumu (sēdes protokols Nr. 5),  

atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, 

Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmas realizēšanas vietā 

Vidagā amata vienību saraksta sadaļā “09.100.01.26” un izslēgt amata vienību 

“Strādnieks”, amata vienību skaits 0,5, ar 2022.gada 1. maiju. 

2. Veikt izmaiņas Smiltenes novada Virešu pagasta pārvaldes amata vienību saraksta sadaļā 

“01.110.01.04” ar 2022.gada 1.maiju: 

2.1. izslēgt amata vienību “Strādnieks”, amata vienību skaits 1,  

2.2. grozīt amata vienību “Remontstrādnieks”, mainot amata vienību skaitu no “1” uz 

“2” ar mēnešalgu  800,00 EUR. 

3. Finansējumu paredzēt no struktūrvienības “09.100.01.26 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola 

Vidagā pirmsskolas izglītība” un struktūrvienības “01.110.01.04 Virešu pagasta pārvalde” 

esošā budžeta. 

4. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Virešu pagasta pārvaldes vadītāja L.Ozoliņa, 

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktora vietniece U.Reķe, Centrālās administrācijas 

Finanšu nodaļa. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora vietniecei 

teritorijas pārvaldības un sadarbības jautājumos E.Zurģei.  

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                        E. Avotiņš  
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