
3.pielikums 
Valmieras novada pašvaldības 13.12.2021. noteikumiem  
“Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba 
samaksas sistēmu un sociālajām garantijām” 

 
Atlīdzības noteikšana par darbu komisijās 

 
1. Par darbu Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) komisijās (turpmāk – 

Komisija), kuras izveidotas likuma “Par pašvaldībām” 61.panta kārtībā atsevišķu pašvaldības 
funkciju pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai, var tikt noteikta 
atlīdzība atbilstoši normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Komisiju sēžu regularitāti/tajās 
izskatāmo jautājumu skaitu, kā arī Pašvaldības budžetā apstiprināto darba samaksas fondu. 

2. Ievērojot 1.punktā noteikto, atlīdzība tiek noteikta par šādu Komisiju, tās locekļu darbu: 
2.1. pastāvīgās Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu darbu; 
2.2. apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu darbu; 
2.3. Administratīvās komisijas, apakškomisiju priekšsēdētāja, vietnieka-atbildīgā 

sekretāra un locekļu darbu; 
2.4. Koku novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja darbu; 
2.5. Satiksmes drošības komisijas priekšsēdētāja darbu; 
2.6. Dzīvokļu komisijas, apakškomisiju priekšsēdētāju darbu; 
2.7. Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja darbu; 
2.8. Vidi degradējošu ēku un būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētāja darbu; 
2.9. Atsavināšanas komisijas priekšsēdētāja, vietnieka un locekļu darbu; 
2.10. Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja un vietnieka 

darbu. 
3. Atlīdzība par darbu 2.punktā minētajās komisijās tiek noteikta šādi: 

3.1. Komisiju priekšsēdētājiem, kuri nav Pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieki, 
par darbu Komisijā tiek noteikta stundas apmaksas likme 12 EUR apmērā; 

3.2. Komisiju locekļiem, kuri nav Pašvaldības iestāžu/struktūrvienību darbinieki, par darbu 
Komisijā tiek noteikta stundas apmaksas likme 10 EUR apmērā; 

3.3. 3.1. un 3.2.punktā minēto komisiju priekšsēdētāji un locekļi saņem atlīdzību ne vairāk 
kā par 10 stundām mēnesī kopā; 

3.4. Komisiju priekšsēdētājiem, vietniekiem, locekļiem, kuri ir Pašvaldības 
iestāžu/struktūrvienību darbinieki, atlīdzību par darbu Komisijās un papildus veikumu 
Komisiju darba nodrošināšanai nosaka, pamatojoties uz Pašvaldības rīkojumu, ne 
vairāk kā 30 % apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas par pilnas slodzes 
amatu, ja Komisijas pienākumi neietilpst darbinieka pastāvīgā amata (darba) 
pienākumos, vienlaikus nepārsniedzot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumā noteikto par piemaksu kopsummu apmēru; 

3.5. Pašvaldības Atsavināšanas komisijas (turpmāk – Atsavināšanas komisija) 
priekšsēdētājam, vietniekam un locekļiem atlīdzību par darbu Atsavināšanas komisijā 
var noteikt saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.1994. noteikumiem Nr.147 “Par valsts 
īpašuma privatizācijas komisiju darbības finansēšanu”, pamatojoties uz Pašvaldības 
rīkojumu; 

3.6. Pašvaldības domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, bet darbojas 
Komisijās, nesaņem papildu atlīdzību par darbu Komisijās. 

4. Komisijas priekšsēdētājs par 3.1. un 3.2.punktā minētajiem Komisiju locekļiem katru mēnesi 
līdz mēneša pēdējai darba dienai iesniedz Pašvaldības izpilddirektorei apstiprināšanai darba 
laika uzskaites tabulu par attiecīgās Komisijas locekļu nostrādāto darba laiku. Komisijas 
priekšsēdētājs ir atbildīgs par darba stundu precīzu uzskaiti. 

5. Komisiju sekretāriem, kuru pamata amata pienākumos ietilpst Komisiju sēžu tehniskā 
apkalpošana/darbības nodrošināšana, papildu samaksa netiek noteikta. 

6. Pašvaldības izpilddirektors, ņemot vērā Pašvaldības budžeta iespējas, var noteikt 
komisijas/darba grupas, to locekļus, kurām / kuriem izmaksājama atlīdzība saskaņā ar Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Noteikumiem, 
ņemot vērā attiecīgās komisijas darbu, locekļa darba apjomu, pamatojoties uz Pašvaldības 
rīkojumu, ja komisija izveidota Pašvaldības iekšējā darba nodrošināšanai. 



7. Valmieras novada pašvaldības administrācijas struktūrvienība “Grāmatvedības nodaļa” 
atbilstoši 4.punktā minētajām darba laika uzskaites tabulām aprēķina atlīdzību vienu reizi 
mēnesī un izmaksā līdz nākamā mēneša 5.datumam (darba samaksu par iepriekšējo 
nostrādāto mēnesi). 

8. Līdz brīdim, kamēr administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Pašvaldībā 
ietilpstošo bijušo pašvaldību nolikumos minētās komisijas, kas tika izveidotas atsevišķu 
pašvaldības funkciju pildīšanai, turpina darboties un par to noteikta atlīdzība, tā tiek saņemta 
līdz brīdim, kad attiecīgā komisijas darbība tiek izbeigta (likvidējot vai izveidojot jaunu). 

 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


