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2022.gada 28.aprīlī Nr.285
(protokols Nr.9, 29.§)

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

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.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 13.12.2021. lēmumu Nr.561 (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 7.§) (turpmāk – Noteikumi),
pansionāta “Valmiera” direktores 03.03.2022. iesniegumu Nr.10.204/1.12.1/22/35 (Pašvaldībā
saņemts 15.03.2022. un reģistrēts ar Nr.4.1.9/22/260), Finanšu komitejas 14.04.2022. atzinumu,

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

1. izteikt Noteikumu 2.pielikuma 5.punktu jaunā redakcijā:

1.1. “5. Piemaksu aizvietotājam par neplānotā prombūtnē (tas ir, darba nespēja un
aizvietojot darbinieku atstādināšanas vai dīkstāves laikā) esoša darbinieka
aizvietošanu nosaka:

5.1. no pirmās aizvietošanas darba dienas:
5.1.1. līdz 30 % apmērā vai pēc faktiski nostrādātā laika (summētā darba laika

uzskaite) darbiniekiem, kas aizvieto šādus amatus (saskaņā ar amatu
sarakstu):

Pašvaldības
iestāde/struktūrvienība

Amats (atrodas prombūtnē)

Pansionātā “Valmiera” noliktavu pārzinis
lietvedības sekretārs

Sociālās aprūpes centrā
“Lode”

sagādes vadītājs
lietvedis

Visās Pašvaldības
iestādēs

apkopējs (tajā skaitā: apkopējs, sētnieks; sabiedrisko
tualešu apkopējs)
aprūpētājs
sētnieks
sargs
ēkas dežurants
ēkas un teritorijas uzraugs
aukle nakts
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dežurants
kurinātājs (apkures sezonas laikā)

Pašvaldības izglītības
iestādēs

skolotāja palīgs
lietvedības sekretārs
pavārs (tajā skaitā: vecākais pavārs un šefpavārs)
pavāra palīgs

Dokumentu pārvaldības
un klientu apkalpošanas
centrā

biroja administrators (Apvienību pārvaldēs, Valmieras
novada Izglītības pārvaldē un Valmieras novada Sociālo
lietu pārvaldē)
vecākais lietvedis
klientu konsultants deklarētās dzīvesvietas jautājumos

Valmieras novada
Bāriņtiesā

lietvedības sekretārs

Valmieras kultūras
centrā

Iestādes administrators

Valmieras muzejā biroja administrators
Valmieras bibliotēkā lietvedības sekretārs
Valmieras novada
Tūrisma pārvaldē

tūrisma informācijas konsultants

Grāmatvedības nodaļā grāmatvedis (algu un banku)
Personāla nodaļā personāla speciālists

personāla speciālists, jurists
Pašvaldības apvienību
pārvaldēs

Klientu apkalpošanas speciālists VPVKAC

5.1.2. līdz 50 % apmērā vai pēc faktiski nostrādā laika (summētā darba laika
uzskaite) – pansionāta “Valmiera” un sociālās aprūpes centrs “Lode”
vecākajai medicīnas māsai un medicīnas māsai;

5.2. no trešās aizvietošanas darba dienas līdz 30 % apmērā vai pēc faktiski
nostrādātā laika (summētā darba laika uzskaite) – pārējos gadījumos.”.

1.2. izteikt Noteikumu 2.pielikuma 6.punktu jaunā redakcijā:
“6.1. no pirmās aizvietošanas darba dienas 20 % apmērā vai pēc faktiski nostrādātā

laika (summētā darba laika uzskaite) darbiniekiem, kas aizvieto šādus amatus
(saskaņā ar amatu sarakstu):

Pašvaldības
iestāde/struktūrvienība

Amats (atrodas prombūtnē)

Pansionātā “Valmiera” noliktavu pārzinis
vecākā medicīnas māsa

Sociālās aprūpes centrā
“Lode”

sagādes vadītājs
vecākā medicīnas māsa

Pašvaldības izglītības
iestādes

skolotāju palīgs

Visās Pašvaldības iestādēs apkopējs
sētnieks
sargs
ēkas dežurants
ēkas un teritorijas uzraugs
aukle nakts
aprūpētājs
medicīnas māsa

Pašvaldības apvienību
pārvaldēs

Klientu apkalpošanas speciālists VPVKAC
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6.2. pārējos gadījumos – no trešās aizvietošanas darba dienas 10 % apmērā.”.
1.3. papildināt 7.1.apakšpunktu aiz vārda “aizvietošanas” ar vārdu “darba”;
1.4. papildināt 7.2.apakšpunktu aiz vārda “aizvietošanas” ar vārdu “darba”.

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 1.maijā.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


