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LĒMUMS
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2020.gada 29.oktobrī
Par grozījumiem Valmieras
pašvaldības amatu sarakstā

Nr.329
(protokols Nr.21, 18.§)
pilsētas

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) 27.06.2013. saistošo noteikumu Nr.159
“Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums” 2.15.punktu, Pašvaldības domes 31.01.2019. lēmumu
Nr.29 (protokols Nr.2, 26.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības amatu saraksta apstiprināšanu”,
tā grozījumiem, Pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumu Nr.328 (protokols Nr.21, 17.§) “Par
grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” amatu sarakstā”,
pamatojoties uz Pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” direktora 29.07.2020.
iesniegumu, kas saņemts Pašvaldībā 29.07.2020. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.9/20/282),
Pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” 23.09.2020. rīkojumu Nr.08.203/2.1/20/11,
Pašvaldības iestādes “Sociālo lietu pārvalde” vadītājas 01.10.2020. iesniegumu, kas saņemts
Pašvaldībā 06.10.2020. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.9/0/378, Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju
kopīgās sēdes 15.10.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.O.Brutāns, A.Gluhovs, A.Skrastiņš,
A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1.

2.

izdarīt Pašvaldības amatu sarakstā šādus grozījumus:
1.1. izveidot Pašvaldības iestādes “Attīstības pārvalde” struktūrvienībā “Pilsētplānošanas
nodaļa” amata vienību “Mākslinieks”, nosakot saskaņā ar Profesiju klasifikatoru
profesijas kodu 3432 11, amatu saimi “51. Teritorijas plānošana”, saimes līmeni “III” un
mēnešalgas grupu “10”;
1.2. pārcelt Pašvaldības iestādes “Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības “Ģimenes
atbalsta nodaļa” amata vienību “Psihologs” uz Pašvaldības iestādi “Sociālo lietu
pārvalde”, pārdēvējot par amata vienību “Juriskonsults”, nosakot saskaņā ar Profesiju
klasifikatoru profesijas kodu 2619 01, amatu saimi “21. Juridiskā analīze, izpildes
kontrole un pakalpojumi”, saimes līmeni “III B” un mēnešalgas grupu “10”;
lēmuma 1.1.apakšpunkts stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī, lēmuma 1.2.apakšpunkts –
2020.gada 1.novembrī.
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