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2020.gada 27.augustā

Nr.268
(protokols Nr.17, 11.§)

Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 28.01.2016. lēmumā Nr.48 (protokols Nr.1, 48.§)
"Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības
iestāžu
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, Valmieras pilsētas pašvaldības
(turpmāk – Pašvaldība) 27.06.2013. saistošo noteikumu Nr.159 “Valmieras pilsētas pašvaldības
nolikums” 2.15.punktu, kas nosaka, ka pašvaldības iestāžu, to struktūrvienību darbinieku štatu
sarakstu apstiprina Pašvaldības dome, Pašvaldības noteikumiem “Par vienotu darba samaksas
sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs”, kas apstiprināti ar Pašvaldības domes
31.01.2019. lēmumu Nr.30 (protokols Nr.2, 27.§), Pašvaldības domes 27.08.2020. lēmumu
Nr.275 (protokols Nr.17, 18.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības
iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma
noteikšanas kārtību 2020./2021.mācību gadā”, Pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumu Nr.48
(protokols Nr.1, 48.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu štatu
(amatu) sarakstu apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums), Pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas
6.pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena”” vadītājas Ivetas Nolbergas 10.08.2020. iesniegumu
Nr.09.1261/1.7/20/30 (reģistrēts pašvaldībā 11.08.2020. ar Nr.2.2.1.9/20/298) un Pašvaldības
domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 13.08.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. izdarīt Lēmuma šādus grozījumus:
1.1. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8.pielikumā amata vienībai “Skolotāja palīgs” mainīt amatu
saimi no “39.” ar “29.” un “Mēnešalgas grupa” no “3” ar “4”;
1.2. 6.pielikumā “Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena” štatu (amatu)
saraksts” samazināt amata vienības “Remonta strādnieks” štata vienību skaitu no “1” uz
“0,5”, vienlaikus aizstājot 6.pielikuma tabulas rindā “Kopā” kolonnā “Štata vienību skaits”
skaitli “18,50” ar skaitli “18,00”;
1.3. 8.pielikumā “Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Buratino”” štatu (amatu)
saraksts”:
1.3.1. izveidot vienu jaunu štata (amata) vienību “Veļas pārzinis” ar štata vienību
skaitu “0,2”, nosakot saskaņā ar Profesiju klasifikatoru, profesijas kods 9121
03, amata saimi “13. Fiziskais un kvalificētais darbs”, saimes līmeni “IIA” un
mēnešalgas grupu “2”;
1.3.2. palielināt amata vienības “Skolotāja palīgs” štata vienību skaitu no “13,75” uz
“17,25”, amata vienības “Remonta strādnieks” štata vienību skaitu no “1”,5 uz
“1,7”, amata vienības “Apkopējs” štata vienību skaitu no “3” uz “3,2”, amata

vienības “Sētnieks” štata vienību skaitu no “2” uz “2,2”, amata vienības
“Medicīnas māsa” štata vienību skaitu no “1” uz “1,3”, vienlaikus aizstājot
8.pielikuma tabulas rindā “Kopā” kolonnā “Štata vienību skaits” skaitli “24,25” ar
skaitli “28,85”;
2. lēmums stājas spēkā 2020.gada 27.augustā, attiecīgi 1.1.apakšpunkts stājas spēkā
2020.gada 1.septembrī.
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