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Par izmaiņām Raunas pagasta pārvaldes amata vienību sarakstā 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Raunas pagasta pārvaldes vadītājas L.Zūdiņas un 

Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektora A.Lapiņa skaidrojumu par izmaiņām Raunas pagasta 

pārvaldes amata vienību sarakstā, kas veidojušās reorganizācijas procesā veikto amata vienību 

izmaiņu rezultātā. 

 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”, 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 amatu vienību sadaļā “06.200.01.26 Teritoriju attīstība (Raunas pagasts)”: 

1.1. izslēgt amata vienību “Sētnieks”, 0,5 amata vienību skaits, mēnešalgas likme 540 EUR; 

1.2. izslēgt amata vienību “Apkures iekārtu operators”, amata vienību skaits 0,5, mēnešalgas 

likme 500 EUR; 

1.3. izveidot amata vienību “Apkures iekārtu operators/Labiekārtošanas strādnieks” 

(vasarā), profesijas kods 8182 13, amata saime 13, līmenis III, mēnešalgas grupa 4, ar 1 

amata likmi un mēnešalgu 570 EUR (apkures periodā, 7 mēn) un 0,5 amata likmi un 

mēnešalgu 270 EUR (vasaras periodā, 5 mēn). 

2. Veikt izmaiņas amatu vienību sadaļā “06.200.01.28 Katlu māja Parka iela (Raunas pagasts)” 

amata vienībai “Apkures iekārtu operators” mēnešalgas likmi no “549 EUR” uz “599 EUR” 

(amata saime 13, līmenis III, mēnešalgas grupa 4). 

3. Par lēmuma izpildi atbild Raunas pagasta pārvaldes vadītāja L.Zūdiņa un Centrālās administrācijas 

Finanšu nodaļa. 

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

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               E.Avotiņš                                                       
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