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2022.gada 24.novembrī Nr.702
(protokols Nr.22, 12.§)

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
10.11.2022. atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 18 (Andrejs Gluhovs, Edgars Grandāns, Edvīns Straume,
Guna Ķibere, Guntars Štrombergs, Guntis Gladkins, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis,
Jānis Upenieks, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Marika Grūsle, Reinis Muižnieks, Ričards
Gailums, Toms Upners, Uldis Jansons, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izdarīt šādus grozījumus Noteikumos:
- izteikt Noteikumu 2.pielikuma 1.tabulu jaunā redakcijā:

- Pašvaldības
iestāde/struktūrvienība

Amats (atrodas prombūtne)

Pansionātā “Valmiera” noliktavu pārzinis
lietvedības sekretārs
kasieris

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

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

Strenču apvienības pārvalde pirts pārzinis

2. lēmums stājas spēkā 2022.gada 24.novembrī.

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


