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2022.gada 27.oktobrī             Nr.670 
             (protokols Nr.20, 42.§) 

 
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 starpā 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  
13.10.2022.  atzinumu, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj: 
 

1. izdarīt šādus grozījumus Noteikumos: 
1.1. papildināt  Noteikumu 1.3.12.punktu aiz vārdiem un komata “kā arī pansionāta “Valmiera” 

ārstniecības personām,” ar vārdiem ”Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes 
struktūrvienības “Veselības aprūpes nodaļa”; 

1.2. izteikt Noteikumu 2.2.punktu jaunā redakcijā: 
“2.2. Darbinieku amati tiek klasificēti atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu 

katalogam, nosakot: 
2.2.1. katra amata saimi/apakšsaimi un līmeni; 
2.2.2. pamatojoties uz amata saimi/apakšsaimi un līmeni, tiek noteikta amatam 

atbilstošā mēnešalgu grupa.”; 
1.3. izteikt Noteikumu 4.3.1.2.apakšpunktu jaunā redakcijā: 

“4.3.1.2. darbinieka, izņemot Noteikumu 1.2.1.apakšpunktā minēto amatpersonu, pēdējais 
individuālais novērtējums nav zemāks par “LABI” (ārstniecības personām – 
individuālo novērtējumu nepiešķir un atvaļinājuma pabalstu izmaksā bez 
novērtējuma veikšanas).”; 

1.4. papildināt Noteikumus ar 6.2.5.1 punktu šādā redakcijā: 
“Darbiniekam piešķir ne vairāk kā piecas apmaksātas darba dienas pēc kārtas 
kalendāra gada laikā, ja darbinieks neveic darbu sakarā ar zemessargu kolektīvo 
apmācību (ja darba devēju par darbinieka – zemessarga – iesaisti apmācībā informē 
Zemessardzes vienības komandieris dienestu Zemessardzē regulējošos 
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā).”; 

1.5. papildināt Noteikumus ar 6.2.5.2 punktu šādā redakcijā: 
“Darbiniekam piešķir brīvdienas, uz Zemessardzes vienības komandiera izziņā 



 

norādīto laiku, no kura ne vairāk kā piecas darba dienas kalendāra gada laikā ir 
apmaksājamās, ja darbinieks neveic darbu sakarā ar zemessargu individuālajām 
apmācībām (ja par darbinieka – zemessarga – iesaisti individuālajās apmācībās 
darba devēju informē Zemessardzes vienības komandieris dienestu Zemessardzē 
regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā).”; 

1.6. izteikt Noteikumu 1.pielikumu jaunā redakcijā;  
2. lēmums stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 

 
Pielikumā: Noteikumi kopā uz 7 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 


