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Par grozījumiem Valmieras pilsētas
pašvaldības amatu sarakstā
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” (turpmāk – Profesiju klasifikators), Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošo noteikumu Nr.159 “Valmieras
pilsētas pašvaldības nolikums”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes 27.06.2013. lēmumu
Nr.224 (protokols Nr.9, 2.§) 2.15.punktu, Pašvaldības domes 31.01.2019. lēmumu Nr.29
(protokols Nr.2, 26.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu”, tā
grozījumiem, pamatojoties uz Pašvaldības iestādes „Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde”
struktūrvienības “Valmieras Tūrisma informācijas centrs” (turpmāk – TIC) tūrisma informācijas
centra vadītāja 08.07.2020. iesniegumu (saņemts Pašvaldībā 08.07.2020. un reģistrēts ar
Nr.2.2.1.9/20/253), Pašvaldības iestādes “Valmieras Izglītības pārvalde” vadītāja vietnieka
14.07.2020. iesniegumu, kas saņemts Pašvaldībā 14.07.2020. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.9/20/260,
Pašvaldības izpilddirektores 15.07.2020. iesniegumu, kas saņemts Pašvaldībā 15.07.2020. un
reģistrēts ar Nr.2.3.3.3/20/161), Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes
16.07.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 11 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, T.Upners, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1.

2.

izdarīt Pašvaldības amatu sarakstā šādus grozījumus:
1.1. izveidot Pašvaldības iestādes “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” struktūrvienības
“Valmieras Tūrisma informācijas centrs” amata vienību “Tūrisma informācijas
konsultants”, nosakot saskaņā ar Profesiju klasifikatoru profesijas kodu 4221 03, amatu
saime “57. Tūrisma organizēšana”, saimes līmenis “II” un mēnešalgas grupa “9” (uz
noteiktu laiku – līdz 2021.gada 29.jūnijam);
1.2. pārdēvēt Pašvaldības iestādē “Valmieras Izglītības pārvalde” amata vienību “Speciālists
karjeras izglītības jautājumos” par amata vienību “Izglītības projektu vadītājs”, nosakot
saskaņā ar Profesiju klasifikatoru profesijas kodu 2422 02, amatu saime “32. Projektu
vadība”, saimes līmenis “II” un mēnešalgas grupa “10”;
1.3. mainīt Pašvaldības iestādē “Valmieras Izglītības pārvalde” amata vienībai “Vadītājs”
saimes līmeni no “IV” uz “V” un mēnešalgas grupu no “13” uz “14”;
lēmuma 1.1.punkts stājas spēkā 2020.gada 3.augustā, lēmuma 1.2.punkts stājas spēkā
2020.gada 24.augustā un lēmuma 1.3.punkts stājas spēkā 2020.gada 5.augustā.
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