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Strenčos

2021.gada 30.septembrī Nr.385
(protokols Nr.12, 46.§)

Par grozījumiem Valmieras pilsētas
pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumā
Nr.462 (protokols Nr.18, 30.§) “Par
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas –
attīstības centra štatu (amatu) sarakstu
apstiprināšanu”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.pantu, Ministru kabineta 23.05.2017. noteikumiem
Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un
kvalifikācijas pamatprasībām” (turpmāk – Profesiju klasifikators), Ministru kabineta 30.11.2010.
noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Valmieras novada
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1 “Valmieras novada
pašvaldības nolikums” 27.punktu, Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumu
Nr.462 (protokols Nr.18, 30.§) “Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra štatu
(amatu) sarakstu apstiprināšanu”, tā grozījumiem (turpmāk – Lēmums), Pašvaldības domes
19.08.2021. lēmumu Nr.211 (protokols Nr.8, 15.§) “Par Valmieras novada pašvaldības amatu
sarakstu”, Pašvaldības iestādes “Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs”
03.09.2021. iesniegumu Nr.09.2881/1.10.1/21/32 (Pašvaldībā saņemts 03.09.2021. un reģistrēts
ar Nr.5.1.2/21/776),

Pašvaldība dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izdarīt Lēmuma pielikumā šādus grozījumus (iestādē “Valmieras Gaujas krasta vidusskola –
attīstības centrs” (Leona Paegles iela 5, Valmiera un Leona Paegles iela 20, Valmiera,
Valmieras novads):
1.1. likvidēt amata vienību “Otolaringologs” ar amata vienības skaitu “0,3”, saskaņā ar

Profesiju klasifikatoru profesijas kods 2212 82;
1.2. likvidēt amata vienību “Datorsistēmu tehniķis” ar amata vienības skaitu “0,5”, saskaņā ar

Profesiju klasifikatoru profesijas kods 3513 01, amatu saimi “19.5. Informācijas
tehnoloģijas. Sistēmu administrēšana un uzturēšana”, saimes līmeni “II A” un
mēnešalgas grupu “8”;

1.3. izveidot amata vienību “Fizioterapeits”, nosakot saskaņā ar Profesiju klasifikatoru
profesijas kodu “3513 01”, amata vienības skaitu “0,3”;

2. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.septembrī (lēmuma 1.2.punktu piemērot ar 2021.gada
1.septembri).

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks




