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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 31. augustā                                                                          Nr.386  

   (protokols Nr.15, 26.§.)  

 

Par grozījumiem Smiltenes novada Izglītības pārvaldes amata vienību sarakstā 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Izglītības pārvaldes vadītāja E.Roslova 

priekšlikumu par izmaiņām amata vienību sarakstā.  

Saskaņā ar Sadarbības līgumu Nr. P6-13/46 par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta 

“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (turpmāk – Projekts) (Vienošanās 

ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 

Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanu, noteikta Projekta koordinēšana no 01.09.2022. līdz 31.12.2023. 

Lai to nodrošinātu, saskaņā ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2022. gada 31.augusta 

lēmumu Nr.385 “Par grozījumiem Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas un Grundzāles pamatskolas 

amata vienību sarakstos”, priekšlikums veikt grozījumus Izglītības pārvaldes amata vienību 

sarakstā amatiem “Izglītības psihologs” un “Logopēds”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13.punktu, ņemot vērā 

Smiltenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 

23.augusta atzinumu (sēdes protokols Nr.9), Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2022. gada 24.augusta atzinumu (sēdes 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 Izglītības pārvaldes amata vienību sarakstā: 

1.1 izveidot amata vienību “Projekta koordinators“ projektā “Atbalsts priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas samazināšanai” (profesijas kods 2422 02, 32.amata saime, II A 

līmenis, 9.mēnešalgas grupa) ar 0,5 amata vienībām un mēnešalgu 450 EUR, uz 

projekta īstenošanas laiku no 2022.gada 1.septembra līdz 2023.gada 31. decembrim; 

1.2 mainīt amata vienības “Izglītības psihologs“ nosaukumu uz “Psihologs” (profesijas 

kods 2634 01) ar mēnešalgu 1200 EUR, sākot ar 2022. gada 1.oktobri; 

1.3 mainīt amata vienības “Logopēds“ profesijas kodu no “2352 01” uz “2266 03” ar 

mēnešalgu 1200 EUR, sākot ar 2022. gada 1. oktobri; 

1.4 izslēgt amata vienību “Pedagogs karjeras konsultants” ar 2022.gada 1.septembri. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs un Smiltenes novada 

pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļa. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs                                   E. Avotiņš 
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