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Noteikumu Nr. 12/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. jūlija 

noteikumos Nr.1 “Darba samaksas noteikumi domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja 

vietniekiem un deputātiem” projekta apstiprināšana 

Dome 2021. gada 8. jūlijā  izdeva iekšējos noteikumus “Darba samaksas noteikumi domes 

priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem un deputātiem” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi 

noteic  darba samaksas noteikšanas kārtību, apmēru un sociālās garantijas Smiltenes novada pašvaldības 

domes (turpmāk - Pašvaldības)  priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekiem,  komiteju 

priekšsēdētājiem, pašvaldības deputātiem. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa 

vietnieka, deputātu, pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam (turpmāk – Likums), savukārt atbilstoši likuma “Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2. punktam noteikumi ir iekšējais normatīvais akts. 

Atbilstoši Likuma 3. panta 61 daļai pašvaldības domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu domē, 

cita starpā ir tiesības tikai uz šā likuma 27., 29., 32. un 33.pantā noteiktajām kompensācijām 

un 37., 38.pantā noteikto apdrošināšanu. Likuma 37. panta pirmā daļa noteic, ka  pašvaldības institūcija 

var apdrošināt amatpersonu (darbinieku) veselību atbilstoši tai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, tātad, tas 

attiecas arī uz pašvaldības deputātiem, tostarp tiem, kuri neieņem algotu amatu domē. 

Izvērtējot Noteikumus un ievērojot normatīvajos aktos noteikto attiecībā uz Smiltenes novada 

pašvaldības domes deputātiem noteiktajām kompensācijām un sociālajām garantijām, pašvaldības budžeta 

iespējas, noteikumos iestrādājami noteikumi, kas nosaka, ka Smiltenes pašvaldības domes deputātam tiek 

nodrošināta veselības apdrošināšana. 

Ņemot vērā norādīto, Smiltenes novada pašvaldības domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās 

komitejas 2022.gada 21.jūlija atzinumu (protokols Nr.9) un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. 

panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma 3. panta  61 daļu, atklāti balsojot ar 11 balsīm "PAR" - (Gita Mūrniece, Astrīda Harju, Otārs 

Putrālis, Andris Abrāmovs, Mārtiņš Vīgants, Dainis Aļeksējevs, Ainārs Mežulis, Edgars Avotiņš, Inga 

Ērgle, Ervins Labanovskis, Toms Markss), "PRET" – nav, "ATTURAS" – nav, 

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

Apstiprināt noteikumu Nr.12/22 “Grozījumi Smiltenes novada pašvaldības domes 2021. gada 8. 

jūlija noteikumos Nr.1 “Darba samaksas noteikumi domes priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja 

vietniekiem un deputātiem” projektu. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                        E.Avotiņš 
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