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2022.gada 30.jūnijā Nr.441
(protokols Nr.12, 62.§)

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, kas cita starp nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14.panta pirmo daļu, 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), Finanšu komitejas
22.06.2022. atzinumu,

Valmieras novada 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, J.Jakovins, V.Ecmanis, E.Grandāns, J.Grasbergs, M.Bērziņš, J.Upenieks), PRET –
nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izdarīt šādus grozījumus Noteikumos:
1.1. papildināt Noteikumus ar 1.2.6.apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:

“1.2.6. izglītības iestāžu direktoru/vadītāju vietniekiem izglītības jomā jautājumos par
aizvietošanu saistībā ar direktora/vadītāja neplānoto prombūtni vai papildu
darbu saistībā ar direktora/vadītāja vakanto amatu.”;

1.2. papildināt Noteikumus ar 1.3.1 punktu un izteikt šādā redakcijā:
“1.3.1Pašvaldības iestādēs nodarbinātajām ārstniecības personām:

1.3.11. kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos veselības aprūpes
pakalpojumus, mēnešalgu nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem
“Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”;

1.3.12.ārstniecības personām, kuras sniedz no Pašvaldības budžeta apmaksātos
veselības aprūpes pakalpojumus Pašvaldības izglītības iestādēs, atbilstoši
Ministru kabineta noteikumiem veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem, kā
arī pansionāta “Valmiera” ārstniecības personām un sociālās aprūpes centrs
“Lode” ārstniecības personām (turpmāk – ārstniecības personas),
mēnešalgu nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par
zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā
nodarbinātajiem”.”

1.3. papildināt Noteikumu 2.2.punktu aiz vārdiem “Darbinieku amati” ar iekavām un
vārdiem “(līdz brīdim, kad tiek veikta amatu pārklasifikācija atbilstoši Valsts un
pašvaldību institūciju amatu katalogam, amatu klasifikācijas un amatu apraksta
izstrādāšanas kārtībai)”;

1.4. izteikt Noteikumu 3.2.punktu jaunā redakcijā:



“ 3.2. Darbinieks var saņemt piemaksu:

3.2.1.ne vairāk kā 30 procentus no tam noteiktās mēnešalgas, ja papildus
saviem tiešajiem amata (darba) pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu
darbinieku (piemaksu apmērs tiek noteikts saskaņā ar Noteikumu
2.pielikumu) vai pilda vēl citus pienākumus (tai skaitā piemaksu 30 euro
apmērā par prakses vadīšanu proporcionāli prakses laikam, vienlaikus
nosakot, ka minētais piemaksas apmērs paredzēts par vienu praktikantu);

3.2.2.ne vairāk kā 50 procentus, ja pilda vakantas ārstniecības personas amata
pienākumus;

3.2.3.ne vairāk kā 30 procentus mēnesī no amatpersonai (darbiniekam)
noteiktās mēnešalgas par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas
stratēģisko mērķu sasniegšanā (minētais nav attiecināms uz fiziskā darba
veicējiem);

3.2.4.citos gadījumos atbilstoši Noteikumu 3.1.punktā noteiktajam.”;

1.5. izteikt Noteikumu 3.3.punktu jaunā redakcijā:
“3.3. Ja darbinieks saņem vienu vai vairākas piemaksas, tas ir, piemaksu par

prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu, piemaksu par papildu darbu un
vienlaikus arī Noteikumu 3.2.3.apakšpunktā noteikto piemaksu, to
kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 procentus no darbinieka mēnešalgas,
izņemot ārstniecības personu, kurai piemaksu (tajā skaitā par vakantā
amata (darba) pienākumu pildīšanu) kopsumma nedrīkst pārsniegt 50
procentus no mēnešalgas.”;

1.6. papildināt Noteikumu 4.3.1.2.apakšpunktu aiz vārdiem un cipariem “klasificēti 1.–
5.mēnešalgas grupā,” ar vārdiem “kā arī ārstniecības personām”;

1.7. papildināt Noteikumu 4.4.1.punktu aiz vārdiem “vienu reizi kalendāra gadā” ar
iekavām un vārdiem “(par katru apgādībā esošu bērnu invalīdu)”;

1.8. izteikt Noteikumu 4.6.punktu jaunā redakcijā:
“4.6. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa (laulātā, bērna, mazbērna, vecāku,

vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa, māsas, pusbrāļa vai pusmāsas;
turpmāk – ģimenes loceklis) vai apgādājamā nāvi: Darbiniekam tiek
izmaksāts vienreizējs pabalsts par viņa ģimenes locekļa vai apgādājamā
nāvi vienas minimālās mēneša darba algas apmērā atbilstoši Ministru
kabineta noteikumos par sociālajām garantijām noteiktajai kārtībai.”;

1.9. izteikt Noteikumu 6.2.5.apakšpunktu jaunā redakcijā:
“6.2.5. Darbiniekam piešķir divas apmaksātas brīvdienas sakarā ar ģimenes

locekļa nāvi (pirms bēru dienas, bēru dienā vai uzreiz pēc tās).”;
1.10. papildināt Noteikumu sadaļu “VII. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI” ar 7.5.punktu un

izteikt šādā redakcijā:
“7.5. Pašvaldības amatu pārklasifikācija atbilstoši Valsts un pašvaldību

institūciju amatu katalogam, amatu klasifikācijas un amatu apraksta
izstrādāšanas kārtībai veicama līdz 01.09.2022., bet ne vēlāk kā līdz
31.12.2022.”;

1.11. izteikt Noteikumu 2.pielikuma 1.tabulu jaunā redakcijā:

Pašvaldības
iestāde/struktūrvienība

Amats (atrodas prombūtne)

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
dežurants
kurinātājs (apkures sezonas laikā)

Pašvaldības izglītības
iestādēs

direktors/vadītājs (ja aizvietošanu veic
vietnieks izglītības jomā ilgāk par 1 kalendāro
mēnesi)
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

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

Pielikumā: 1. Noteikumi uz 6 lappusēm.
2. 2.pielikums (Piemaksas par prombūtnē esoša darbinieka aizvietošanu noteikumi)

uz 3 lappusēm.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


