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LĒMUMS
Lielvārdē

2015.gada 28.oktobrī

Nr. 384
(prot.Nr.22,18.punkts)

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5
lēmumā Nr.9 “Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu
klasifikācijas un atlīdzības apstiprināšanu”
Lielvārdes novada pašvaldībā saņemts Lēdmanes pamatskolas direktora
Andra Eglīša iesniegums (13.10.2015.LNP/4-13/15/2686-L) ar lūgumu atbalstīt
viena tehniskā darbinieka – datoradministratora ar amata likmi 0,12 - amata
vietas izveidošanu Lēdmanes pamatskolā, apstiprinātā darba algu fonda ietvaros.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 7.pantu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem
Nr.1075 „Valsts un pašvaldību amatu katalogs”, Ministru kabineta 2013.gada
29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Ministru
kabineta 2010.gada 15.maija noteikumiem “Noteikumi par Profesiju
klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas
pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”,
saskaņā ar Lielvārdes novada domes 25.04.2012. sēdes Nr.5 lēmuma Nr.3
„Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”
3.pielikumu, balsojot: par – 13 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš,
D.Kļava, I.Kreišmane, L.Krūmiņa, A.Mazitāne, L.Prekele, A.Pētersons I.Rags,
V.Saleniece-Šmaukstele, A.Streile, V.Volonte); pret – nav; atturas – nav,
Lielvārdes novada dome nolemj:
1.Izdarīt Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdes Nr.5 lēmumā Nr.9
„Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un
atlīdzības apstiprināšanu” šādus grozījumus:
1.1.18.pielikumā „Lielvārdes novada pašvaldības Lēdmanes pamatskolas amati,
amatu klasifikācija un atlīdzība”:
1.1.1.izveidot jaunu amatu „datoradministrators” ar ierakstu Nr.14
(skat.1.tabulu).
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2. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.novembri.
3.Atbildīgās personas par lēmuma izpildi Lēdmanes pamatskolas direktors
A.Eglītis, Finanšu un ekonomikas nodaļas vadītāja I.Samsone, personāla
speciāliste V.Rode.
4.Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram Jānim Mazitānam.

Domes priekšsēdētājs

J.Āboliņš

