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2021.gada 30.septembrī Nr.349
(protokols Nr.12, 7.§)

Par grozījumiem Valmieras novada
pašvaldības noteikumos “Par
amatpersonu un darbinieku vienotu darba
samaksas sistēmu un sociālajām
garantijām”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 11.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”,
Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) noteikumiem “Par amatpersonu un
darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”, kas apstiprināti ar
Pašvaldības domes 26.08.2021. lēmumu Nr.285 (protokols Nr.9, 79.§) (turpmāk – Noteikumi),
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 23.09.2021. atzinumu,

Pašvaldība dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis, J.Skrastiņš, G.Ķibere,
T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks, K.Kļaviņš, J.Jakovins, V.Ecmanis,
E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izteikt Noteikumu 2.6.punktu un 2.6.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.6. Darbinieka individuālās mēnešalgas līmeni attiecīgā mēnešalgu grupas intervāla
ietvaros nosaka, pamatojoties uz 2.pielikumā noteikto (attiecināms uz darbiniekiem,
kuriem iestāžu reorganizācijas rezultātā tiek mainīts amats vai
iestādes/struktūrvienības nosaukums vai notiek citas strukturālās izmaiņas), tas ir:

2.6.1. darbinieka novērtējumu (novērtējums izsakāms sekojošās šādās pozīcijās –
“zems novērtējums”, “vidējs novērtējums”, “labs novērtējums” un “augsts
novērtējums” – 3.pielikums, kā arī 4.pielikums attiecināms uz Pašvaldības
darbiniekiem (1.2.3. un 1.2.4.apakšpunkts), kuriem reorganizācijas rezultātā
turpinot darba tiesiskās attiecības jānosaka konkrētie izpildes mērķi (uzdevumi)
līdz nākamajam darbinieka novērtēšanas periodam):”;

2. izteikt Noteikumu 2.9.punktu šādā redakcijā:
“2.9. Nodibinot darba tiesiskās attiecības no jauna, darbinieks sākotnēji tiek novērtēts ar 3.

vai 4.kvalifikācijas pakāpi atbilstoši iegūtajai izglītībai un darba pieredzei. Nodibinot
darba tiesiskās attiecības tiek aizpildīta darba izpildes plānošanas un novērtēšanas
anketa (5.pielikums).”;

3. papildināt Noteikumu 8.2.punktu aiz vārdiem un skaitļa “darbinieku novērtēšana, 2.7.” ar
vārdu un skaitli “un 2.9.”;

4. papildināt Noteikumu 8.4.punktu aiz vārdiem un skaitļiem “kuri stājās spēkā 2021.gada
1.oktobrī” ar vārdiem un skaitļiem “savukārt Noteikumu 4.3.punkts stājās spēkā ar 2022.gada
1.janvārī”;

5. papildināt Noteikumus ar 5.pielikumu “Darba izpildes plānošanas un novērtēšanas anketa
(uzsākot darba tiesiskās attiecības)”;



6. lēmums stājas spēkā 2021.gada 30.septembrī.
Pielikumā: Noteikumu 5.pielikums uz 1 lappuses.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


