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APSTIPRINĀTS 

Ar Ozolnieku novada domes 

2017.gada  17.augusta sēdes lēmumu Nr.5 (protokols Nr.9) 

 

Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku  

darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 

 

Izstrādāts saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām”21.panta pirmās daļas 12.,13.punktiem, 41. panta pirmās daļas 2. punktu,  

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3. panta ceturto daļu, 4. panta otro 

daļu, 5. panta otro daļu, 14. panta pirmo, otro un trešo daļu, 15. panta trešo daļu, 16. panta otro daļu, 19. panta 

sesto daļu, 26. panta trešo daļu, 27. panta trešo daļu, 37. panta pirmo daļu, 42. panta devīto daļu 

I . Vispārīgie jautājumi 

1. Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 

(turpmāk - Nolikums) nosaka Ozolnieku novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes priekšsēdētāja, 

priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pašvaldības administrācijas darbinieku, 

bāriņtiesas locekļu un pārējo pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju un darbinieku (turpmāk - 

darbinieku) atlīdzības noteikšanas kārtību, kā arī atlīdzības noteikšanas kārtību par deputāta pienākumu 

pildīšanu un atlīdzību par darbu komisijās un darba grupās. 

2. Nolikuma mērķis ir noteikt vienotu atlīdzības sistēmu pašvaldībā, veicināt personāla vadības attīstību un 

darbinieku motivāciju pašvaldības funkciju realizēšanai. 

3. Nolikums neattiecas uz: 

3.1. pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem atbilstoši pedagogu amatu sarakstam, 

izņemot Nolikuma VIII nodaļu, 72.,73.,74.punktus, X.nodaļu, 89., 90.punktus.  

3.2. Pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem; 

3.3. Pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļiem un darbiniekiem; 

3.4. darba samaksas noteikšanas kārtību Eiropas Savienības projektu ietvaros. 

4. Pašvaldība neizmaksā citādu atlīdzību kā to, kas noteikta Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likumā (turpmāk – Atlīdzības likums) un Nolikumā. 

5. Atlīdzību šī Nolikuma izpratnē veido darba samaksa, sociālās garantijas un atvaļinājumi: 

5.1. darba samaksu veido mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas; 

5.2. sociālās garantijas veido pabalsti, kompensācijas, apdrošināšana, Atlīdzības likumā un Nolikumā 

paredzēto izdevumu segšana. 

6. Darbiniekam, kurš amata/darba pienākumus pilda nepilnu darba dienu (darba nedēļu), mēnešalgu izmaksā 

proporcionāli šo pienākumu pildīšanas laikam. Darbiniekam, kuram piemēro summētā darba laika uzskaiti, 

stundas apmaksas (tarifa likmi) nosaka pēc attiecīgajam amatam noteiktās mēnešalgas. 

 



  

7. Darbinieka vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas atbilstoši Atlīdzības likumā noteiktajam. 

8. Atlīdzība tiek pārskatīta, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes kopprodukta izmaiņas, 

produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija), amatu klasificēšanas rezultātus un individuālo kvalifikācijas un 

prasmju novērtējuma rezultātus, kā arī ņemot vērā Pašvaldības budžeta iespējas. 

9. Šo Noteikumu izpilde tiek finansēta atbilstoši Pašvaldības budžetā kārtējā gada atalgojumam apstiprinātajiem 

izdevumiem. 

II.  Domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka atlīdzība  

10. Domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amats ir algots.  

11. Domes priekšsēdētāja mēnešalga domes apstiprinātā amatu sarakstā tiek noteikta,  ņemot vērā Centrālās 

statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša 

vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos eiro, piemērojot koeficientu līdz 2,27. Mēnešalga tiek 

noapaļota pilnos euro.  

12. Mainoties valstī strādājošo gada vidējās darba samaksas apmēram, dome katru gadu piemērojamo koeficientu 

var pārskatīt, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktā koeficienta maksimālo likmi (3,64). 

13. Domes priekšsēdētāja vietniekam mēnešalga tiek noteikta  90% apmērā no Domes priekšsēdētāja mēnešalgas. 

Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.  

14. Domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam netiek noteikta atsevišķa samaksa par darbu komitejās un 

komisijās, kā arī par deputāta pienākumu pildīšanu. 

15. Piemaksas, prēmijas un  naudas balvas Domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam nosaka dome.  

16. Domes priekšsēdētājam un viņa vietniekam tiek piešķirts un apmaksāts ikgadējais atvaļinājums četras 

kalendārās nedēļas un apmaksāts papildatvaļinājums 10 (desmit) darba dienas  par pienākumu pildīšanu ārpus 

darba laika. 

III. Domes deputātu darba samaksa 

17. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un citi deputāti (turpmāk – domes deputāti), par piedalīšanos domes, 

pastāvīgo  komiteju, komisiju, darba grupu un citu institūciju sēdēs, kurās deputāts ievēlēts vai apstiprināts, kā 

arī par iedzīvotāju pieņemšanu un citu  normatīvajos aktos noteikto deputātu pienākumu pildīšanu saņem 

mēnešalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro. 

18. Domes deputātu darba samaksu Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļa (turpmāk – Grāmatvedība) 

aprēķinā katru gadu pēc amatu saraksta apstiprināšanas domes sēdē.  

19. Deputātiem vienas darba stundas apmaksas likmi aprēķina, domes priekšsēdētāja amatalgas apmēru dalot ar 

gada vidējo mēneša darba stundu skaitu mēnesī. 

20. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji, izņemot finanšu komitejas, saņem atlīdzību pa 28 stundām mēnesī. 

21. Pārējo deputātu apmaksāto nostrādāto stundu skaits par 16.punktā  minēto pienākumu veikšanu mēnesī nedrīkst 

pārsniegt 28 stundas, no kurām līdz 8 stundām ir atlīdzība par deputāta pienākumu pildīšanu ārpus domes un 

komiteju sēdēm. Par materiālu sagatavošanu un piedalīšanos domes sēdē  deputātam apmaksā 10 stundas, 

ārkārtas sēdē – 5 stundas, komitejas sēdē – 4 stundas. 

22. Deputātu darba stundas apmaksas likmi var pārskatīt katru gadu, izvērtējot ekonomisko situāciju valstī un 

ņemot vērā citus pamatotus kritērijus.  Likmes pārskatīšanai piemēro vienotu pieeju.  

23. Deputāta darba laika uzskaiti veic attiecīgās komitejas priekšsēdētājs. Atskaiti par deputāta apstiprina domes 

priekšsēdētājs un līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai iesniedz domes sekretārei. 

24. Domes deputātu darba laika uzskaitē saskaņā ar darba laika uzskaites veidlapu iekļauj: 

24.1. sēžu apmeklējumu faktu; 

24.2. iedzīvotāju pieņemšanas laikus; 

24.3. ar pašvaldības vai vēlētāju interesēm saistīto domes priekšsēdētāja un komiteju priekšsēdētāju norādījumu 

un uzdevumu izpildei nepieciešamo laiku; 

24.4. domes deputātam adresētu rakstisku iedzīvotāju sūdzību un iesniegumu izskatīšanai veltīto laiku; 

24.5. pastāvīgo komiteju priekšsēdētāju darba laika uzskaitē papildus iekļauj attiecīgās komitejas sēžu 

sagatavošanai nepieciešamo laiku. 

25. Domes sekretāre apkopo iesniegto informāciju un pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju iesniedz darba 

laika uzskaites veidlapu Grāmatvedībā līdz kārtēja mēneša pēdējai darba dienai. 

26. Grāmatvedība aprēķina darba samaksu 1 (vienu) reizi mēnesī un izmaksā to tuvākajā algas dienā. 

27. Deputātam ir tiesības atteikties no atlīdzības, iesniedzot domes priekšsēdētājam rakstisku iesniegumu. 

28. Domes deputātam, kurš ieņem algotu amatu Pašvaldības administrācijā, struktūrvienībā vai iestādē (turpmāk - 

Pašvaldības institūcija), netiek aprēķināta alga par laiku, kurā viņš pilda deputāta pienākumus pašvaldības 

institūcijas darba laikā. 

29. Deputāti saņem atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, izpildot deputāta pienākumus. 



  

30. Atlīdzība tiek veikta kārtībā, kādā Pašvaldības darbiniekiem tiek apmaksāti izdevumi, kas tiem radušies pildot 

darba pienākumus, atbilstoši Grāmatvedībā iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem. 

31. Ar deputāta pienākumu pildīšanu saistītie izdevumi tiek atlīdzināti, ja attiecīgo pakalpojumu deputāts nevar 

saņemt tieši Pašvaldībā, un to apmērs ir saskaņots ar domes priekšsēdētāju. 

IV. Domes izveidoto komisiju, darba grupu un bāriņtiesas locekļu mēnešalga 

32. Domes izveidoto komisiju un darba grupu, kuras saskaņā ar domes lēmumu tiek apmaksātas,  (turpmāk - 

komisijas) locekļi par darbu komisiju sēdēs un komisiju darbības nodrošināšanai ārpus komisijas sēdēm saņem 

mēnešalgu proporcionāli nostrādātajam laikam. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro. 

33. Komisiju locekļiem vienas darba stundas apmaksas likmi aprēķina, izpilddirektora amatalgas apmēru dalot ar 

gada vidējo mēneša darba stundu skaitu mēnesī. 

34. Darba laika uzskaiti veic komisijas priekšsēdētājs. 

35. Komisiju priekšsēdētāji saņem atlīdzību pa 20 stundām mēnesī. 

36. Pārējo komisijas locekļu apmaksāto nostrādāto stundu skaits par 32.punktā  minēto pienākumu veikšanu mēnesī 

nedrīkst pārsniegt 20 stundas. 

37. Vēlēšanu komisijas locekļu darba samaksu nosaka saskaņā ar attiecīgiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

38. Attiecīgās komisijas priekšsēdētājs līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai iesniedz Grāmatvedībā  darba laika 

uzskaites veidlapu par nostrādāto stundu skaitu tekošā mēnesī. 

39. Bāriņtiesas locekļa stundas algas likme tiek noteikta, dalot bāriņtiesas priekšsēdētāja mēnešalgu ar gada vidējo 

darba stundu skaitu mēnesī. Maksimālais nostrādāto stundu skaits mēnesī vienam bāriņtiesas loceklim nedrīkst 

pārsniegt 20 stundas. 

40. Bāriņtiesas priekšsēdētājs līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai Grāmatvedībā iesniedz darba laika uzskaites 

veidlapu par nostrādāto stundu skaitu tekošā mēnesī.  

V. Pašvaldības izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka  mēnešalga 

41. Pašvaldības  izpilddirektora mēnešalga tiek noteikta  90% apmērā no domes priekšsēdētāja mēnešalgas, bet ne 

vairāk, kā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteiktā maksimālā mēnešalga. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos euro.  

42. Pašvaldības izpilddirektora vietnieka mēnešalga tiek noteikta  69% apmērā no domes priekšsēdētāja 

mēnešalgas, bet ne vairāk, kā attiecīgajai mēnešalgu grupai noteiktā maksimālā mēnešalga. Mēnešalga tiek 

noapaļota pilnos euro.  

43. Pašvaldības  izpilddirektors un viņa vietnieks var saņemt vispārējās piemaksas, prēmijas, naudas balvas, 

pabalstus un sociālās garantijas saskaņā ar šo Nolikumu. 

44. Pašvaldības  izpilddirektoram un viņa vietniekam tiek piešķirts un apmaksāts ikgadējais atvaļinājums četras 

kalendārās nedēļas un apmaksāts papildatvaļinājums, kura ilgums ir līdz  10 (desmit) darba dienām. 

VI. Pašvaldības administrācijas, struktūrvienību un  iestāžu  darbinieku mēnešalga 

45. Lai noteiktu darbinieka mēnešalgu, Pašvaldības izpilddirektors un Pašvaldības iestādes  vadītājs organizē 

darbinieku amatu klasificēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par vienotu amatu klasifikācijas sistēmu un 

amatu klasificēšanas kārtību (turpmāk – Amatu katalogs). 

46. Amatus klasificē saskaņā ar Amatu katalogu, nosakot katra amata saimi/apakšsaimi un līmeni. Pamatojoties uz 

amata saimi/apakšsaimi un līmeni, tiek noteikta  un norādīta amatam atbilstoša mēnešalgu grupa.  

47. Darbinieka mēnešalga tiek noteikta, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, kā arī ņemot vērā pašvaldības 

budžeta iespējas un darbinieka novērtējumu saskaņā ar domes apstiprināto novērtēšanas kārtību. 

Darbinieku mēnešalgas nedrīkst pārsniegt tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem), kuras pilda 

līdzīgas atbildības un sarežģītības amatus, noteiktās mēnešalgas un  pašvaldības domes priekšsēdētājam noteikto 

maksimālo mēnešalgu. 

48. Administrācijas darbinieku un Pašvaldības struktūrvienību vadītāju amatiem atbilstošo saimi (apakšsaimi) un 

līmeni nosaka izpilddirektors, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pašvaldības personāla speciālistu. 

49. Pašvaldības iestāžu un struktūrvienību darbinieku amatiem atbilstošo saimi (apakšsaimi) un līmeni nosaka tās 

vadītājs, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Pašvaldības personāla speciālistu. 

50. Pašvaldības izpilddirektors divu nedēļu laikā pēc Pašvaldības iestādes Amatu klasificēšanas rezultātu 

apkopojuma saņemšanas, piesaistot personāla speciālistu, tos izvērtē. Ja atsevišķu amatu klasifikācijas rezultāti 

neatbilst noteiktajiem amatu klasificēšanas principiem, Pašvaldības izpilddirektors iesaka Pašvaldības iestādes 

vadītājiem pārskatīt attiecīgo amatu klasifikāciju, nodrošinot, lai vienādas vai līdzīgas vērtības amati tiktu 

klasificēti vienādi visās Pašvaldības iestādēs. 

51. Pašvaldības administrācijas darbinieku amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu apstiprina domes 

priekšsēdētājs. 



  

52. Pašvaldības administrācijas darbinieku amatu sarakstu, slodzes, amata likmes atlīdzībai iedalīto budžeta 

līdzekļu ietvaros katram gadam apstiprina ar domes lēmumu. 

53. Pašvaldības iestādes Darbinieku amatu klasificēšanas rezultātus atlīdzībai iedalīto budžeta līdzekļu ietvaros 

apstiprina Pašvaldības iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar Pašvaldības izpilddirektoru. 

VII. Piemaksu veidi, apmērs un to piešķiršanas kārtība 

54. Vispārējās piemaksas darbinieki saņem, ja papildus saviem tiešajiem pienākumiem: 

54.1. aizvieto prombūtnē esošu darbinieku – līdz 30% no aizvietotājam  noteiktās mēnešalgas; 

54.2. pilda vakanta amata pienākumus – līdz 30% no aizvietotājam noteiktās mēnešalgas uz laiku līdz četriem 

mēnešiem vakances pastāvēšanas laikā; 

54.3. pilda vēl citus pienākumus papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem – līdz 30% no darbiniekam 

noteiktās mēnešalgas. 

55. Pašvaldību institūciju vadītāji nolūkā nodrošināt kompetentāko darbinieku motivēšanu un ņemot vērā konkrētās 

amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā var šim darbiniekam noteikt 

piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti līdz 40 procentiem no darbiniekam noteiktās 

mēnešalgas. Piemaksu pārskata ne retāk kā reizi gadā, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu. 

56. Ja darbiniekam ir noteiktas vairākas 53. punktā minētās piemaksas, tad šo piemaksu kopsumma nedrīkst 

pārsniegt 30% no darbinieka mēnešalgas. Ja darbinieks vienlaikus saņem arī 54.punktā noteikto piemaksu, 

piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60% no darbinieka mēnešalgas. 

57. Piemaksas apmēru un periodu, izvērtējot papildus veicamo darbu,  nosaka: 

57.1.  Pašvaldības izpilddirektoram - ar rīkojumu domes priekšsēdētājs; 

57.2.  Pašvaldības iestāžu vadītājiem un Pašvaldības administrācijas un struktūrvienību darbiniekiem - ar 

rīkojumu Pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar Domes priekšsēdētāju; 

57.3.  Pašvaldības iestāžu darbiniekiem - ar rīkojumu to vadītāji pēc saskaņošanas ar izpilddirektoru. 

58. Speciālās piemaksas līdz 25% no darbiniekam noteiktās mēnešalgas darbinieki saņem par darbu, kas saistīts ar 

īpašu risku, par nosacījumiem, kas saistīti ar darba specifiku, ja darba vides risku novērtēšanas rezultātā tiek 

konstatēti amati, kas saistīti ar īpašu risku, tiem var noteikt speciālo piemaksu. 

59. Amatu saraksts, kuros nodarbināto darbs saistīts ar īpašu risku un attiecīgās speciālās piemaksas apmērs tiek 

noteikts ar atsevišķu domes lēmumu. 

60. Par virsstundu darbu vai darbu svētku dienās darbinieks saņem piemaksu 100% apmērā no tam noteiktās 

stundas algas likmes, vai arī darbiniekam kompensē virsstundu darbu, piešķirot atpūtas laiku citā nedēļas dienā. 

61. Darbinieki saņem piemaksu par nakts darbu 50 % apmērā no tiem noteiktās stundas algas likmes. 

VIII. Prēmijas un naudas balvas 

62. Darbinieku ne biežāk kā divas reizes gadā var prēmēt par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata 

(darba, dienesta) pienākumus. Prēmiju apmērs nedrīkst pārsniegt 120 % no mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas 

apmērs – 60 procentus no mēnešalgas. Par vienu un to pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas prēmijas. 

63. Darbiniekam saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras 

apmērs nedrīkst pārsniegt 75 % no mēnešalgas. 

64. Prēmiju apmēru Pašvaldības budžetā pieejamo līdzekļu ietvaros, nepārsniedzot 10% no atalgojumam piešķirto 

līdzekļu apjoma,  nosaka: 

64.1.  Pašvaldības izpilddirektoram - ar rīkojumu domes priekšsēdētājs; 

64.2. Pašvaldības iestāžu vadītājiem un Pašvaldības administrācijas un struktūrvienību darbiniekiem - ar 

rīkojumu Pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju; 

64.3. Pašvaldības iestāžu darbiniekiem - ar rīkojumu to vadītāji pēc saskaņošanas ar izpilddirektoru. 

65. Prēmijas nepiešķir, ja darbinieks ir disciplināri sodīts. 

66. Darbiniekam  var piešķirt naudas balvu, kas kalendārā gada ietvaros nepārsniedz darbiniekam noteiktās 

mēnešalgas apmēru, sakarā ar darbiniekam vai Pašvaldībai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā 

darbinieka ieguldījumu Pašvaldības mērķu sasniegšanā, pie nosacījuma, ka darbinieka stāžs pašvaldībā nav 

mazāks par 3 gadiem un apbalvošanas gadā darbinieks saņēmis augstu (teicami, ļoti labi vai labi) darba 

novērtējumu saskaņā ar domes apstiprināto darbinieku novērtēšanas kārtību.   

67. Pašvaldībai svarīgie sasniegumi (notikumi) ir: 

67.1.Pašvaldības sasniegumi valsts vai starptautiska mēroga pasākumos; 

67.2. Pašvaldības vai Pašvaldības iestādes, struktūrvienības sasniegumi valsts nozares politikas veidošanā; 

67.3. Pašvaldības organizēti plaša mēroga pasākumi; 

67.4. Pašvaldībai vai Pašvaldības institūcijai nozīmīga gadadiena; 

67.5. valsts institūcijas vai Pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana. 

68. Darbiniekam svarīgie sasniegumi (notikumi) ir: 



  

68.1.  bērna piedzimšana; 

68.2.  valsts institūcijas vai Pašvaldības apbalvojuma (atzinības) saņemšana. 

69. Naudas balvas piešķiršanu un tās apmēru darbiniekam ierosina tā tiešais vadītājs un tā tiek piešķirta ar domes 

priekšsēdētāja rīkojumu Pašvaldības budžetā pieejamo līdzekļu ietvaros. 

IX. Pabalsti  

70. Darbiniekam, aizejot ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā, vienu reizi kalendāra gadā tiek izmaksāts atvaļinājuma 

pabalsts, ņemot vērā Pašvaldībā nostrādāto laiku:   

70.1.  25% apmērā no mēnešalgas, ja  darbinieks Pašvaldības institūcijās bijis nepārtraukti nodarbināts 

mazāk nekā vienu gadu; 

70.2.  30% apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks Pašvaldības institūcijās bijis nepārtraukti nodarbināts no 

viena gada līdz trim gadiem; 

70.3.  50% apmērā no mēnešalgas, ja darbinieks Pašvaldības institūcijās bijis nepārtraukti nodarbināts 

vairāk par trim gadiem. 

71. Darbiniekam neizmaksā atvaļinājuma pabalstu, ja iepriekšējā kalendārajā gadā darbinieks ir bijis disciplināri 

sodīts.  

72. Darbiniekam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izmaksā pabalstu sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa 

(laulātā, bērna, vecāku, vecvecāku, adoptētāja vai adoptētā, brāļa vai māsas) vai apgādājamā nāvi vienas 

minimālās mēneša darba algas apmērā. 

73. Darbinieka nāves gadījumā ģimenes loceklim vai personai, kura uzņēmusies viņa apbedīšanu, normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā izmaksā vienreizēju pabalstu darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmērā. 

74. Atlaišanas pabalstu darbiniekam izmaksā Atlīdzības likumā noteiktajā kārtībā. 

X. Kompensācijas un apdrošināšana 

75. Darbiniekam kompensē mācību izdevumus 30% apmērā no gada mācību maksas, ja darbinieks pēc Pašvaldības 

iniciatīvas vai iepriekšējas savstarpējas rakstiskas vienošanās, nepārtraucot amata pienākumu pildīšanu, sekmīgi 

mācās (mācības drīkst notikt tikai ārpus Pašvaldības institūcijas noteiktā darba laika) valsts akreditētā augstākās 

izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata (dienesta) 

pienākumu izpildei nepieciešamās speciālās zināšanas. 

76. Mācību izdevumu kompensācijas izmaksa un atmaksa darbiniekiem tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 21.jūnija  noteikumu Nr.565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku sociālajām garantijām” VIII nodaļas nosacījumiem. 

77. Kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamība darbiniekam tiek izvērtēta, saņemot darbinieka iesniegumu (pēc 

saskaņojuma ar tiešo vadītāju) izpilddirektoram/ institūcijas vadītājam.  Iesniegumā par kvalifikācijas 

paaugstināšanu jānorāda: 

77.1. kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma veids; 

77.2. kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma nosaukums/tēma; 

77.3. norises vieta un laiks; 

77.4. apmācību maksas apmērs; 

77.5. citi apmaksājamie izdevumi. 

78. Ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtība tiek noteikta ar rīkojuma 

dokumentu par mācību komandējumu: 

78.1. Pašvaldības izpilddirektoram - ar domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu; 

78.2. Pašvaldības administrācijas darbiniekiem un Pašvaldības institūciju vadītājiem - ar Pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumu pēc saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju; 

78.3. Pašvaldību institūciju darbiniekiem - ar attiecīgās institūcijas vadītāja rīkojumu. 

79. Darbinieks trīs darba dienu laikā pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma apmeklējuma iesniedz 

atbildīgajam speciālistam vai Pašvaldības institūcijas vadītājam mācību apmeklējuma apliecinoša dokumenta 

(apliecības, sertifikāta u.tml.) kopiju. 

80. Ar Darbinieka kvalifikācijas paaugstināšanu saistītie izdevumi tiek apmaksāti pilnā apmērā no Pašvaldības 

budžeta līdzekļiem atbilstoši iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem un tiek saglabāta darbinieka mēnešalga 

kvalifikācijas paaugstināšanas laikā. 

81. Ja darbinieks bez attaisnota iemesla (slimība, ārkārtas situācija un tml.) neierodas uz kvalifikācijas 

paaugstināšanas pasākumu, darbiniekam ir pienākums atmaksāt Pašvaldībai visus ar šo kvalifikācijas 

paaugstināšanas pasākuma apmeklējumu saistītos izdevumus, ko Pašvaldība ir segusi. 

82. Darbinieka apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem tiek nodrošināta, nosūtot  to komandējumā uz ārvalstīm 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā. 



  

83. Pašvaldība apdrošina to darbinieku veselību, kuri, veicot amata (dienesta, darba) pienākumus, ir pakļauti reālam 

dzīvības  vai veselības apdraudējumam (riskam). Šo amatu sarakstu nosaka ar domes lēmumu. 

84. Atbilstoši Pašvaldības budžetā paredzētajiem līdzekļiem, Pašvaldība var apdrošināt darbinieku veselību, 

nodrošinot, ka Pašvaldības segtā darbinieka veselības apdrošināšanas prēmija (polises cena) nepārsniedz 

normatīvajos aktos par iedzīvotāju ienākuma nodokli noteikto apmēru.  

XI. Atvaļinājumi  un apmaksātas brīvdienas 

85. Darbiniekiem, piemērojot Darba likuma normas, piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu četras kalendāra 

nedēļas (neskaitot svētku dienas). 

86. Darbiniekam pēc pilna ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma izmantošanas papildus Darba likumā noteiktajam 

ikgadējam apmaksātam papildatvaļinājumam var tikt piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums līdz 10 darba 

dienām, ko var izmantot laika posmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam. 

87. Apmaksāto papildatvaļinājumu var piešķirt darbiniekiem, pēc šādiem kritērijiem: 

87.1. par darba stāžu Pašvaldībā no 3 līdz 5 gadiem – līdz 3 darba dienām; 

87.2. par darba stāžu Pašvaldībā no 5 līdz 10 gadiem – līdz 5 darba dienām; 

87.3. par darba stāžu Pašvaldībā vairāk par 10 gadiem – līdz 7 darba dienām; 

87.4.  par darbu paaugstinātas intensitātes apstākļos (steidzamu vai neparedzētu darba pienākumu veikšana) – 

līdz 2 darba dienām. 

88. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas tiek piešķirts: 

88.1. darbiniekiem, kuriem tas ir nepieciešams un kuru amata pienākumu izpildes apstākļi to pieļauj – līdz 3 

mēnešiem; 

88.2. darbiniekiem, kuri piekrituši kandidēt  Saeimas vēlēšanās – līdz 2 mēnešiem; 

88.3. darbiniekiem, kuri piekrituši kandidēt  pašvaldības domes un Eiropas Parlamenta vēlēšanās – līdz 1 

mēnesim; 

88.4. Darba likuma 153.pantā noteiktajos gadījumos. 

89. Darbiniekam, kas, nepārtraucot amata/darba pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās valsts akreditētā izglītības 

iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras izdotie diplomi tiek atzīti Latvijā, lai iegūtu amata/darba pienākumu 

izpildei nepieciešamās zināšanas, studiju gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu kārtošanai (arī tādēļ, lai 

varētu sagatavoties šiem pārbaudījumiem, izstrādāt un aizstāvēt bakalaura, maģistra, kvalifikācijas, promocijas 

darbu vai diplomdarbu), piešķir mācību atvaļinājumu līdz 20 darba dienām gadā, saglabājot mēnešalgu. 

90. Darbiniekiem pēc viņu rakstveida iesnieguma tiek piešķirtas apmaksātas brīvdienas: 

90.4.  darbiniekiem, kuru bērni sāk skolas gaitas 1.-4.klasē - viena apmaksāta brīvdiena pirmajā skolas dienā; 

90.5.  darbiniekiem, kuri stājas laulībā -  trīs apmaksātas brīvdienas; 

90.6.  Darbiniekiem, kuri paši vai kuru bērni absolvē izglītības iestādi - viena apmaksāta brīvdiena izlaiduma 

dienā. 

91. Atvaļinājumu apmaksa atbilstoši Pašvaldības budžetā apstiprinātajiem līdzekļiem darba samaksai tiek segta no 

konkrēto Pašvaldības struktūrvienību un iestāžu budžeta un atvaļinājumi tiek piešķirti:  

91.1. Pašvaldības izpilddirektoram - ar domes priekšsēdētāja rīkojumu; 

91.2. Pašvaldības administrācijas darbiniekiem, struktūrvienību un iestāžu vadītājiem - ar Pašvaldības 

izpilddirektora rīkojumu; 

91.3. Pašvaldības iestāžu darbiniekiem - ar Pašvaldības iestādes vadītāja rīkojumu, saskaņojot ar izpilddirektoru. 

92. Darba dienas ilgums pirms svētku dienām tiek saīsināts par vienu stundu. 

XII. Noslēguma jautājumi 

93. Visus jautājumus saistībā ar darba samaksu un darba attiecībām, kas nav atrunāti šajā Nolikumā, regulē 

Atlīdzības likums, Darba likums un citi normatīvie akti.  

94. Ja Nolikuma darbības laikā tiek izdarīti grozījumi normatīvajos aktos, kas regulē Nolikuma normas un darbību, 

piemērojams normatīvā akta regulējums, kuram ir augstāks juridiskais spēks.  

95. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā spēku zaudē ar Ozolnieku novada domes 2013.gada 12.februāra lēmumu Nr.2 

(protokols Nr.2) apstiprinātais “Ozolnieku novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba samaksas un 

sociālo garantiju nolikums”.   

 

 

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs    Dainis Liepiņš 


