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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 27.janvārī                    

Nr.61 

                   (protokols Nr.1, 

62.§.) 
 

Par izmaiņām amatu vienību sarakstos 

 

Smiltenes novada dome izskata Smiltenes novada speciālās pamatskolas direktores 

I.Augas 06.01.2021. iesniegumu Nr.1/15-1 “Par mēnešalgas grozīšanu skolas medmāsai” 

(reģ.Nr.SND/21/70), kurā ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem 

Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu un tās noteikšanas kārtību” un piešķirto papildus finansējumu ārstniecības 

personu darba samaksas pieaugumam 2021.gadā, lūdz medmāsai grozīt mēneša darba algas 

likmi no 520,00 EUR uz 600,00 EUR un apstiprināt ar 2021.gada 1.februāri.  

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

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, Ministru 

kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju 

amatu katalogs”, Izglītības pārvaldes vadītājas situācijas izvērtējumu, domes 

izpilddirektora priekšlikumu par vienotu darba samaksu vienādām amata vienībām 

pašvaldībā, kā arī ņemot vērā Smiltenes novada domes Kultūras, izglītības un sporta 

jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.janvāra atzinumu (sēdes protokols Nr.1), 

Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 19.janvāra atzinumu 

(sēdes protokols Nr.1), atklāti balsojot ar 13 balsīm "Par" (Aija Cunska, Andis Rozītis, 

Birute Mežale, Dzintars Zvaigzne, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, Jānis 

Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Tija Zaļkalne, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, 

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt izmaiņas ar 2021.gada 1.februāri: 

1.1. Smiltenes novada speciālās pamatskolas tehnisko darbinieku amatu vienību 

sarakstā, mainot amata vienībai “Medmāsa” (1 amata vienība) mēnešalgu 

no “520 EUR” uz “600 EUR”; 

1.2. Smiltenes vidusskolas amatu vienību sarakstā, mainot amata vienībai 

“Skolas māsa” (1,7 amata vienības) nosaukumu uz “Medmāsa” un 

mēnešalgu no “550 EUR” uz “600 EUR”; 

1.3. Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" amatu vienību 



sarakstā, mainot amata vienībai “Pirmsskolas iestāžu medicīnas māsa” (1 

amata vienība) nosaukumu uz  “Medmāsa” un mēnešalgu no “520 EUR” uz 

“600 EUR”. 

2. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada speciālās pamatskolas direktore 

I.Auga, Smiltenes vidusskolas direktore I.Vergina un Smiltenes pilsētas 

pirmsskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" vadītāja S.Rudzīte. 

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada domes izpilddirektoram A.Lapiņam. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                   E.Avotiņš  

 
 


