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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 31. augustā                                                                          Nr.385 

   (protokols Nr.15, 25.§.) 

 

Par grozījumiem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas un Grundzāles pamatskolas amatu 

vienību sarakstos 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Izglītības pārvaldes vadītāja E. Roslova 

priekšlikumu un skaidrojumu par izmaiņām Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas un Grundzāles 

pamatskolas amatu vienību sarakstos. 

Pamatojoties uz to, ka Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas realizācijas vietā Vidagā mācību 

process no 1.-6. klasei ar 2022.gada 1.septembri vairs netiks realizēts, likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

atlīdzības likuma 7. pantu, Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr.262 „Valsts 

un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas 

kārtība”, ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

pastāvīgās komitejas 2022. gada 23.augusta atzinumu (protokols Nr.9), Smiltenes novada 

pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2022. gada 24.augusta 

atzinumu (protokols Nr.10), atklāti balsojot ar 15 balsīm "Par" – (Ainārs Mežulis, Andris 

Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervins Labanovskis, Gita 

Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis Āboliņš, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, 

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

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas amata vienību saraksta: 

1.1. sadaļā “09.100.01.26 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola Vidagā pirmsskolas izglītība” 

sekojoši: 

1.1.1. izslēgt amata vienību “Pirmsskolas skolotāja palīgs”, atbilstoši uzteikuma 

termiņam, bet ne vēlāk, kā ar 2022. gada 1. novembri; 

1.1.2. izslēgt amata vienību “Skolotāja palīgs”, atbilstoši uzteikuma termiņam, bet ne 

vēlāk, kā ar 2022. gada 1. novembri; 

1.2. izslēgt sadaļu “09.600.01.13 - Ēdināšanas pakalpojumi - Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola 

un PI, Apes pilsētas PII "Vāverīte”” ar amata vienībām “Pavārs” un “Saimniecības 

pārzinis”, atbilstoši uzteikuma termiņam, bet ne vēlāk, kā ar 2022. gada 1. novembri; 

1.3. izslēgt sadaļu “09.600.01.19 Skolēnu pārvadājumi (Apes pilsēta un Apes pagasts)” ar 

amata vienību “Autobusa vadītājs”, atbilstoši uzteikuma termiņam, bet ne vēlāk, kā ar 

2022. gada 1. novembri; 

1.4. izslēgt sadaļu “09.100.01. Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola Vidagā pirmsskolas pedagogu 

atlīdzība” ar amata vienību  “Pirmsskolas izglītības skolotājs” ar 2022. gada 1.septembri; 
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2. Veikt grozījumus Grundzāles pamatskolas amata vienību saraksta: 

2.1. sadaļā “09.100.01. Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība- Pedagogu atlīdzība”, 

mainot amata “Pirmsskolas izglītības skolotājs” vienību skaitu no “4,5” uz “6” un 

nosakot mēneša darba algu 970,00 EUR, ar 2022. gada 1. septembri; 

2.2. sadaļā “09.100.01.06 Grundzāles pamatskolas pirmsskolas izglītība-tehniskie 

darbinieki”, mainot amata “Pirmsskolas skolotāja palīgs” vienību skaitu no “2,25”uz 

“3,25” un nosakot mēneša darba algu 620,00 EUR; 

2.3. sadaļā “09.219.01.04 Grundzāles pamatskola”: 

2.3.1. izslēgt amata vienību “Mikroautobusa vadītājs”, atbilstoši uzteikuma termiņam, 

bet ne vēlāk, kā ar 2022. gada 1. novembri; 

2.3.2. grozīt amata “Saimniecības vadītājs” vienību skaitu no “0,5” uz “0,75”, nosakot 

mēneša darba algu 750,00 EUR. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktore un Grundzāles 

pamatskolas direktore. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Izglītības pārvaldes vadītājam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                      E.Avotiņš  

 


