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LĒMUMS
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2021.gada 28.oktobrī Nr.476
(protokols Nr.14, 45.§)

Par piemaksas noteikšanas kritērijiem un tās
piešķiršanas kārtību Valmieras novada
pašvaldības policijas darbiniekiem saistībā
ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu
un tās seku novēršanas laikā

Grozījumi: 11.11.2021. lēmums Nr.482 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 5.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starpā nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Darba likuma
66.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15.panta
trešo daļu, Ministru kabineta 11.10.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības
pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma
Nr.720 (prot. Nr.67 1.§) “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – Rīkojums) 10.punktu,
ņemot vērā darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas
slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu,

Valmieras novada pašvaldības dome, balsojot: PAR – 17 (J.Baiks, R.Gailums, J.Olmanis,
G.Gladkins, J.Skrastiņš, G.Ķibere, T.Upners, J.Dainis, A.Klepers, G.Štrombergs, R.Muižnieks,
K.Kļaviņš, H.Rokpelnis, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, J.Upenieks), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:

1. noteikt piemaksu par darbu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Valmieras novada
pašvaldības policijas (turpmāk – Iestāde) darbiniekiem, kuri veic darbu paaugstinātas
intensitātes un apdraudējuma apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu
un tās seku novēršanu un, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
50.pantā noteiktos pienākumus un Rīkojuma 5.punktā minēto ierobežojumu kontroli, amata
pienākumu izpildes laikā var nonākt tiešā saskarsmē ar Covid-19 slimniekiem un Covid-19
infekcijas slimības kontaktpersonām;

2. noteikt, ka 1.punktā minētās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 75 % no darbiniekam
noteiktās stundas algas likmes un tā izmaksājama proporcionāli nostrādātajam laikam
attiecīgajos apstākļos;

3. noteikt, ka par 1.punktā minētās piemaksas piešķiršanu un tās apjomu katram konkrētajam
darbiniekam lemj Pašvaldības izpilddirektors, pamatojoties uz Iestādes priekšnieka
priekšlikumu atbilstoši šādiem kritērijiem:
3.1. darbs klātienē, kad darbinieka pienākumi ir kritiski svarīgi sabiedrībai, kā arī iestādes

darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kad darbinieks pienākumu pildīšanas laikā ir
tiešā saskarsmē ar klientiem vai citiem darbiniekiem, nonāk fiziskā kontaktā vai ilgstoši
atrodas tuvāk par 2 metriem no klienta vai cita darbinieka vai vairāki darbinieki
pienākumus veic ilgstošā savstarpējā saskarsmē (tiek vērtēta atrašanās norādītajos
apstākļos proporcionāli nostrādātam darba laikam) – līdz 30 % (pilns darba laiks
minētajos apstākļos konkrētajā mēnesī veido 30 % piemaksu);



3.2. darba izpildes un noslodzes objektīvie rādītāji (vienību skaits):
3.2.1. darbinieks piedalījās notikumā, kurā bija saskarsme ar trešajām personām

(reģistrēto notikumu skaits) – līdz 25 %;
3.2.2. Covid-19 inficēto personu skaits, ar kurām Iestādes darbinieks ir kontaktējies

klātienē (reģistrēto notikumu skaits) – līdz 25 %;
3.2.3. dežūrdaļā nogādāto personu skaits (dežūrdaļas amatpersonu risks tiek vērtēts

tikai gadījumā, ja darbinieks tajā brīdī pildīja dežūrdaļas amatpersonas
pienākumus (reģistrēto notikumu skaits) – līdz 25 %;

3.2.4. darbinieks veicis Covid-19 inficēto personu un Slimību profilakses un kontroles
centra noteikto kontaktpersonu dzīvesvietu apsekošanu (ar kontaktu) (reģistrēto
notikumu skaits) – līdz 25 %;

3.2.5. nostrādāto stundu skaits augsta riska objektos (patrulēšana noteiktā nelielā
rādiusā pie objektiem) – darbs pie objektiem vai objektos, kuros uzturas
(izolētas) Covid-19 inficētās personas vai personas ar noteiktu kontaktpersonas
statusu, darbs pie sociālās palīdzības sniegšanas vietām (patversme,
atskurbtuve), kas organizēts epidemioloģiski nedrošā vidē ar vairāku cilvēku
klātbūtni (tiek vērtēts paaugstināta riska apstākļos pavadītais darba laika periods
proporcionāli klātienē nostrādātajam darba laikam konkrētajā mēnesī) – līdz 25
%;

4. piemaksas apmērs tiek rēķināts katram darbiniekam individuāli šādā veidā:
4.1. lēmuma 3.2.1.–3.2.5.apakšpunktā minētie katra konkrētā darbinieka rezultatīvie rādītāji

tiek salīdzināti ar citu darbinieku rādītājiem katrā pozīcijā, un proporcionāli lielumam tiek
aprēķināts konkrētai pozīcijai atbilstošs koeficients procentos;

4.2. iepriekšminēto darbību rezultātā izveidojušies koeficienti tiek sasummēti vienā
rezultatīvajā rādītājā procentos un starprezultāts tiek sasummēts ar 3.1.apakšpunktā
minēto procentuālo apmēru;

4.3. aprēķināto procentuālo apmēru augšupejoši noapaļo līdz pieciniekam vai nullei;

5. (Svītrots ar Valmieras novada pašvaldības domes 11.11.2021. lēmumu Nr.482)

6. uzdot Valmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Grāmatvedības nodaļa”
sadarbībā ar Iestādi sagatavot un iesniegt pārskatus par līdzekļu pieprasīšanu no valsts
budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši faktiski
izlietotajam apmēram;

7. finansējumu paredzēt, veicot grozījumus Iestādes 2021.gada budžetā;
8. lēmums piemērojams ar 2021.gada 11.oktobri.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


