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2022.gada 27.janvārī Nr.82
(protokols Nr.2, 86.§)

Par amatiem, kurus ieņemošas
amatpersonas (darbinieki) ir pakļauti reālam
dzīvības vai veselības apdraudējumam
(riskam)

Grozījumi: 24.02.2022. lēmums Nr.198 (protokols Nr.4, 94.§)

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, kas cita starp nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, minētās panta daļas
27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk
– Likums) 37.panta pirmo un ceturto daļu, Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība)
domes 08.07.2021. lēmumu Nr.9 (protokols Nr.3, 1.§) “Par Valmieras novada pašvaldības amatu
saraksta apstiprināšanu”,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (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, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET – nav, ATTURAS – nav,
nolemj:

1. iesniedzot apstiprināšanai Pašvaldības domē amatus, kuru ieņemošās amatpersonas /
darbinieki (turpmāk – darbinieki) ir pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam
(riska), jāņem vērā, ka:
1.1. dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) ir jāpastāv saistībā ar amata

pienākumu izpildi, pieņemot, ka darbinieks ir ievērojis nepieciešamos piesardzības,
darba drošības un aizsardzības pasākumus, kā arī ar savu rīcību nav tieši vai netieši
veicinājis/provocējis apdraudējuma (riska) iestāšanos;

1.2. darbiniekam radīti droši darba apstākļi;
1.3. veicot amata pienākumus, darbiniekam ir jābūt pakļautam reālam (nevis varbūtējam vai

teorētiskām) dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam);
1.4. Pašvaldībai, tās iestādei/struktūrvienībai jārīkojas atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu

līdzekļiem;
2. apstiprināt amatus Pašvaldības iestādēs/struktūrvienībās, kurus ieņemoši darbinieki ir

pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam):

Nr. Iestāde, amats
Valmieras novada pašvaldības policija

1. Priekšnieks
2. Priekšnieka vietnieks
3. Vecākais inspektors
4. Inspektors
5. Nepilngadīgo lietu inspektors
6. Iekšējās kontroles pārsūdzības inspektors



7. Saimnieciskā nodrošinājuma inspektors

Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde
8. Vadītājs
9. Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs
10. Vecākais sociālais darbinieks (visās jomās)
11. Sociālais darbinieks (visās jomās)

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu Nr.198)

12. Ģimenes asistents
13. Sociālais rehabilitētājs
14. Psihologs
15. Nodarbību vadītājs
16. Sociālās palīdzības organizators
17. Ārsta palīgs
18. Māsa

Valmieras novada bāriņtiesa
19. Bāriņtiesas priekšsēdētājs
20. Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks
21. Bāriņtiesas loceklis

Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde
22. Būvinženieris
23. Ceļu būvinženieris
24. Nekustamā īpašuma pārvaldnieks
25. Ēku iekšējo komunikāciju inženieris
26. Vecākais mežu speciālists
27. Mežu speciālists
28. Ēku ugunsdrošības speciālists
29. Vecākais ugunsdzēsības speciālists

(Svītrots ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu Nr.198)

30. Ugunsdzēsības speciālists

(Svītrots ar Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumu Nr.198)

Valmieras novada Būvvalde
31. Vadītāja vietnieks
32. Galvenais būvinspektors
33. Būvinspektors

Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa
34. Vadītāja vietnieks (noteikto amata pienākumu veikšana Ieslodzījumu vietu pārvaldē

(Valmieras cietums)
Pansionāts “Valmiera”

35. Vecākā medicīnas māsa
36. Medicīnas māsa
37. Sociālais darbinieks
38. Sociālais aprūpētājs
39. Sociālais rehabilitētājs
40. Aprūpētājs

Sociālās aprūpes centrs “Lode”
41. Sociālais darbinieks
42. Sociālais aprūpētājs
43. Sociālais rehabilitētājs
44. Aprūpētājs
45. Aprūpētājs-higiēnists
46. Ārsta palīgs
47. Vecākā medicīnas māsa
48. Medicīnas māsa



49. Māsas palīgs
Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisija

50. Priekšsēdētājs
51. Priekšsēdētāja vietnieks
52. Loceklis

3. lēmuma 2.punktā noteiktos amatus ieņemošo darbinieku apdrošināšanu nodrošināt atbilstoši
tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem;

4. ja veikta darbinieka veselības apdrošināšana vai apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
un Likums paredz pabalsta izmaksu par to pašu risku, ko sedz apdrošināšana, tad
normatīvajos aktos noteiktais pabalsts tiek izmaksāts nevis no Pašvaldības, tās attiecīgās
iestādes budžeta, bet gan kā apdrošināšanas atlīdzība;

5. par lēmuma izpildi atbildīgi ir lēmuma 2.punktā noteikto iestāžu/struktūrvienību vadītāji;
6. kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Pašvaldības izpilddirektoram;
7. lēmums stājas spēkā 2022.gadā 1.februārī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


