
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 
VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME 

 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201 
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv 

 
 

L Ē M U M S  
Valmierā 

 
2022.gada 29.decembrī  Nr.765 
  (protokols Nr.24, 11.§) 

 

Par Valmieras novada pašvaldības 
izglītības iestāžu amatu sarakstiem  

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, Valmieras Valsts ģimnāzijas direktora 21.11.2022. iesniegumu 
Nr.09.2811/1.10/22/83 (Pašvaldībā saņemts 21.11.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1239), Burtnieku 
Ausekļa pamatskolas direktora pienākumu izpildītājas 29.11.2022. iesniegumu Nr.09.222/1.12/22/20 
(Pašvaldībā saņemts 30.11.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/1285), Izglītības, kultūras un sporta 
komitejas 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 izglītības iestāžu amatu sarakstus; 
2. atzīt par spēku zaudējušu: 

2.1. Pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr.388 (protokols Nr.12, 49.§) “Par Valmieras 
novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu saraksta apstiprināšanu” (tai skaitā 
tā grozījumus, ar kuru amatu saraksts tika izteikts jaunā redakcijā); 

2.2. Pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumu Nr.386 (protokols Nr.12, 47.§) “Par Valmieras 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu saraksta apstiprināšanu” (tai 
skaitā tā grozījumus, ar kuru amatu saraksts tika izteikts jaunā redakcijā); 

2.3. Pašvaldības domes 03.02.2022. lēmumu Nr.107 (ārkārtas sēdes protokols Nr.3, 24.§) “Par 
Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu saraksta apstiprināšanu” 
(tai skaitā tā grozījumus, ar kuru amatu saraksts tika izteikts jaunā redakcijā); 

3. lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 
 
Pielikumā: 1. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu saraksts uz 3 lappusēm;  
                  2. Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu saraksts uz 5 lappusēm; 
                  3. Pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu saraksts uz 2 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs            (personiskais paraksts)      Jānis Baiks 


