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  (protokols Nr.24, 10.§) 

 

Par Valmieras novada pašvaldības 
amatu sarakstu 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā 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”, Ministru kabineta 26.04.2022. noteikumiem Nr.262 “Valsts un pašvaldību institūciju 
amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, Valmieras novada 
pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1 “Valmieras novada 
pašvaldības nolikums” 27.punktu, Kocēnu apvienības pārvaldes vadītāja 08.11.2022. iesniegumu 
(Pašvaldībā saņemts 09.11.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1182), Kocēnu apvienības pārvaldes 
vadītāja 06.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 06.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1308), 
Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītāja 09.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā 
saņemts 13.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1356), Burtnieku apvienības pārvaldes vadītājas 
08.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 08.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1328), Burtnieku 
apvienības pārvaldes vadītājas 12.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 12.12.2022. un reģistrēts 
ar Nr.4.1.9/22/1351), Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāja 09.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā 
saņemts 09.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1336), Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītāja 
12.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 13.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1355), Strenču 
apvienības pārvaldes vadītāja 09.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 13.12.2022. un reģistrēts 
ar Nr.4.1.9/22/1354), Mazsalacas apvienības pārvaldes vadītāja 14.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā 
saņemts 14.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1361), Valmieras novada Nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pārvaldes struktūrvienības “Dabas resursu pārvaldības nodaļa” vadītājas 
01.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 01.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1295), Strenču 
apvienības pārvaldes vadītāja 13.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 13.12.2022. un reģistrēts 
ar Nr.4.1.9/22/1360), Pašvaldības izpilddirektora vietnieces, Valmieras novada Attīstības pārvaldes 
vadītājas 28.12.2022. iesniegumu (Pašvaldībā saņemts 28.12.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1403), 
Sociālo un veselības lietu un Finanšu komitejas 15.12.2022. atzinumiem,  

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Andris Klepers, Edgars Grandāns, Edvīns 
Straume, Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, 
Jānis Upenieks, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, 
Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 
1. apstiprināt Pašvaldības amatu sarakstu; 
2. atzīt par spēku zaudējušu Pašvaldības domes 08.07.2021. lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3, 1.§) “Par 

Valmieras novada pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu”  (tai skaitā tā grozījumus, ar kuru 
amatu saraksts tika izteikts jaunā redakcijā); 



3. lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī, izņemot lēmumu daļā par amata vietām “Autobusa 
vadītājs” Burtnieku apvienības pārvaldē un Strenču apvienības pārvaldē, kas stājas spēkā 
2023.gada 31.janvārī. 

 
Pielikumā: Pašvaldības amatu saraksts uz 28 lappusēm. 
                  
 
Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)      Jānis Baiks 

 


