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 LĒMUMS 
 Smiltenē 

 

2022.gada 31. augustā                                                                      Nr. 388 

     (protokols Nr.15, 28.§.) 

 

Par grozījumiem Raunas pamatskolas amata vienību sarakstā 

 

Smiltenes novada pašvaldības dome izskata Raunas pamatskolas direktores E.Pumpuriņas 

18.08.2022. iesniegumu par izmaiņām Raunas pamatskolas amatu vienību sarakstā. 

2022./2023.mācību gadā samazinājies bērnu skaits pirmsskolas grupā, tādēļ priekšlikums samazināt 

pirmsskolas pedagoga amata vienību skaitu. Savukārt, lai nodrošinātu pilnvērtīgu bērnu iekļaušanu 

mācību procesā, nepieciešams palielināt atbalsta personāla pieejamību, izveidojot amata vienību 

“Medmāsa” un  “Logopēds”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 23.augusta atzinumu (protokols Nr.9), Finanšu un attīstības 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 24.augusta atzinumu (protokols Nr.10), pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, 2022. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr.262 "Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība" , 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 Raunas pamatskolas amata vienību saraksta: 

1.1. sadaļā “09.100.01. - Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītība”:  

1.1.1. mainot amata “Pirmsskolas izglītības pedagogs” vienību skaitu no “15,4” uz 

“14,5”, nosakot mēnešalgu 970 EUR; 

1.1.2. mainot amata “Direktora vietnieks” vienībai skaitu no “1” uz “0,82”, nosakot 

mēnešalgu 873,13 EUR; 

1.1.3. izveidot jaunu amata vienību “Logopēds” (profesiju klasifikatora kods 2352 01) ar 

0,2 vienību skaitu un mēnešalgu 180 EUR. 

1.2. sadaļā “09.100.01.29-Raunas pamatskolas pirmsskolas izglītības tehniskie darbinieki”:  

1.2.1. mainot amata “Skolotāja palīgs” vienībai skaitu no “3,75” uz “3,78”, nosakot 

amata mēnešalgu 600 EUR; 

1.2.2. izveidot jaunu amata vienību “Medmāsa” (profesiju klasifikatora kods 2221 34)  

ar 0,5 amata vienību skaitu un mēnešalgu 516 EUR; 

1.3. sadaļā “09.219.01.49 - Raunas pamatskola”: 

1.3.1. izslēdzot amata vienību “Dežurants” (Dīķa iela 6, aktu zāle), 1 amata vienība, 
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mēnešalga 529 EUR; 

1.3.2. izslēdzot amata vienību “Apkopējs” (Dīķa iela 6, aktu zāle), 0,75 amata vienības, 

mēnešalga 561,33 EUR. 

1.4. sadaļā “09.600.01.17 - Ēdināšanas pakalpojumi - Raunas pamatskola”  

1.4.1. mainot amata “Virtuves darbinieks” vienību skaitu no “1” uz “1,5”. 

2. Lēmumā noteiktos grozījumus piemērot ar 2022.gada 1.septembri. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Raunas pamatskolas direktore. 

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Izglītības pārvaldes vadītājam. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                E.Avotiņš           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


