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VALMIERAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES  
DEPUTĀTU ATLĪDZĪBAS NOTEIKUMI 

 
 

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma 9.panta ceturto daļu,  
10.panta pirmās daļas 14.punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  
3.panta 6.1 un 6.2 daļu, 5.pantu 

(Grozīts ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.47) 

 
Grozījumi: 31.01.2023. lēmums Nr.47 (protokols Nr.1, 54.§) 

I. Vispārīgie jautājumi 

1.1. Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes deputātu  atlīdzības noteikumi 
(turpmāk – Noteikumi) regulē vienotu atlīdzības sistēmu, nosakot atlīdzības apmēru par 
Pašvaldības domes deputātu pienākumu izpildi. 

1.2. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likumu (turpmāk – Atlīdzības likums). 

1.3. Noteikumi attiecas uz: 

1.3.1. Pašvaldības domes priekšsēdētāju; 
1.3.2. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekiem; 
1.3.3. Pašvaldības domes deputātiem. 

1.4. Noteikumos noteiktās atlīdzības apmēri noteikti pirms nodokļu nomaksas. Atlīdzības rezultāts 
tiek noapaļots pilnos euro. 

1.5. Pašvaldības domes (turpmāk arī – Dome) priekšsēdētaja, Domes priekšsēdētāja vietnieku un 
deputātu mēnešalgas tiek pārskatītas/pārrēķinātas katru gadu. 

II. Pašvaldības domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieku 
atlīdzības apmēra noteikšanas kārtība 

2.1. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku amati ir algoti. 

2.2. Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku mēnešalga un cita veida darba 
samaksa tiek noteikta atbilstoši Atlīdzības likuma un citu Latvijas Republikā spēkā esošo 
normatīvo aktu noteikumiem, Pašvaldības budžetā pieejamo finanšu līdzekļu ietvaros.  

2.3. Domes priekšsēdētājam un Domes priekšsēdētāja vietniekiem mēnešalga tiek noteikta, Valsts 
kancelejas nākamā gada bāzes mēnešalgas apmēram, kuru Valsts kanceleja publicē tās 
tīmekļvietnē līdz kārtējā gada 1.maijam (turpmāk – bāzes mēnešalga), piemērojot (reizinot ar) 
šādu koeficientu:  

2.3.1. Domes priekšsēdētājam – 3,64;  
2.3.2. Domes priekšsēdētāja vietniekiem – 3,2. 



2.4. Domes priekšsēdētājs un Domes priekšsēdētāja vietnieki nesaņem papildu atlīdzību par 
Domes deputāta, tajā skaitā Domes komiteju vadības, pienākumu pildīšanu. 

2.5. Domes priekšsēdētājam un Domes priekšsēdētāja vietniekiem ikgadējais apmaksātais 
atvaļinājums tiek piešķirts ar Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Atlīdzības likumā noteiktajā 
kārtībā, vienlaicīgi piemērojot Darba likuma normas. 

2.6. Beidzoties Domes priekšsēdētāja un Domes priekšsēdētāja vietnieku pilnvaru termiņam un ja 
kārtējais ikgadējais apmaksātais atvaļinājums nav ticis izmantots, tas ir jākompensē, ievērojot 
Darba likumā noteikto (pienākums izmaksāt atlīdzību par visu periodu, par kuru nav izmantots 
ikgadējais apmaksātais atvaļinājums). 

2.7. Domes priekšsēdētājam un Domes priekšsēdētāja vietniekiem sociālās garantijas tiek 
piešķirtas saskaņā ar Pašvaldības noteikumiem „Sociālās garantijas, to piešķiršanas kārtība 
Valmieras novada pašvaldībā”. 

III. Domes deputātu atlīdzības apmēra noteikšanas kārtība 

3.1. Domes deputāta (turpmāk kopā saukti – Domes deputāti, vienskaitlī – Domes deputāts) amats 
nav algots, bet atlīdzību saņem Atlīdzības likumā un Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

3.2. Domes deputātam, Domes deputātam-pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam un Domes 
deputātam-pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietniekam par Noteikumu 3.3.punktā noteiktā 
darba izpildi tiek noteikta darba stundas likme, dalot bāzes mēnešalgas apmēru ar vidējo 
nostrādāto darba stundu skaitu kalendārā gadā un piemērojot (reizinot ar) koeficientu: 

3.2.1. Domes deputātam, pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam – 2,22; 
3.2.2. Domes deputātam, pastāvīgās komitejas priekšsēdētaja vietniekam – 1,9; 
3.2.3. Domes deputātam – 1,2. 

3.3. Domes deputāts atlīdzību saņem par normatīvajos aktos, kas reglamentē deputāta darbu, 
noteikto pienākumu veikšanu proporcionāli nostrādātajam laikam. 

3.4. Maksimālais stundu skaits, par kuru domes deputāts-pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs, 
domes deputāts-komiteju priekšsēdētāja vietnieks un domes deputāts var saņemt atlīdzību, ir 
ne vairāk par 65 stundām. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.47) 

3.5. Domes deputātu darba laika uzskaiti veic Domes deputāts, pašapkalpošanās portālā HoP līdz 
mēneša pēdējai darba dienai iesniedzot un apstiprinot informāciju par nostrādātajām stundām 
mēnesī.  

     (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Valmieras novada pašvaldības domes 31.01.2023. lēmumu Nr.47) 

3.6. Domes deputāts ir atbildīgs par darba stundu precīzu uzskaiti. 

IV. Atlīdzības izmaksas kārtība 

4.1. Atbilstoši iesniegtajām darba laika uzskaites tabulām atlīdzība tiek aprēķināta vienu reizi 
mēnesī un izmaksāta līdz nākamā mēneša 5.datumam (darba samaksa par iepriekšējo 
nostrādāto mēnesi). 

V. Noslēguma jautājumi 

5.1. Grozījumi Noteikumos var tikt izdarīti ar Domes lēmumu. 

5.2. Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā. 

5.3. Noteikumu 2.7.punkts piemērojams ar Pašvaldības noteikumu „Sociālās garantijas, to 
piešķiršanas kārtība Valmieras novada pašvaldībā” spēkā stāšanos.  

5.4. No 2021.gada 1.jūlija līdz 2021.gada 31.decembrim piemērojamais bāzes mēnešalgas 
apmērs ir Valsts kancelejas publicētais bāzes mēnešalgas apmērs 2020.gadam (976,47 euro). 

 
 
Domes priekšsēdētājs                        (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 


