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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 10.februārī                                              Nr. 70 

                       (protokols Nr.3,  4.§.) 
 

Par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas (darbinieki) ir  

pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) 

 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15. panta 

trešā daļa noteic, ka pašvaldības amatpersonai (darbiniekam) speciālās piemaksas par darbu, 

kas saistīts ar īpašu risku, un par nosacījumiem, kuri saistīti ar amata (darba) specifiku, kā arī 

to amatpersonu (darbinieku) sarakstu, kurām šādas piemaksas pienākas, un šo piemaksu 

apmēru nosaka attiecīgās pašvaldības dome. Piemaksu apmērs nedrīkst pārsniegt tiešās 

pārvaldes iestāžu amatpersonām (darbiniekiem) Ministru kabineta noteikto speciālo piemaksu 

apmēru, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ir noteiktas līdz 25 % apmērā no 

amatpersonai noteiktās mēnešalgas. 

Lēmuma izdošanas mērķis – ņemot vērā pašvaldības darbinieka faktiskos darba 

apstākļus, noteikt pašvaldības darbiniekiem, kuri, turpinot pildīt savus amata pienākumus ir 

pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam), noteikt speciālās piemaksas 

par darbu, kas saistīts ar īpašu risku. 

 Ņemot vērā norādīto, domes Finanšu un attīstības jautājumu pastāvīgās komitejas 

2021.gada 3.februāra atzinumu (sēdes protokols Nr.2), Smiltenes novada domes 2014.gada 

24.oktobra Noteikumus Nr.3/14 “Par vienotu atlīdzības sistēmu Smiltenes novada pašvaldības 

budžeta iestādēs”, un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 

darbinieku atlīdzības likuma 15. panta trešo daļu, Darba likuma 66. pantu, atklāti balsojot ar 

10 balsīm "Par" (Andis Rozītis, Birute Mežale, Edgars Avotiņš, Ilze Vergina, Ināra Grundāne, 

Jānis Sīklēns, Kaspars Markss, Kārlis Lapiņš, Vairis Tralla, Vilnis Korulis), "Pret" – nav, 

"Atturas" – nav,  

Smiltenes novada dome 

NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt amatus Smiltenes novada pašvaldības iestādēs, kurus ieņemošie darbinieki ir 

pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam): 

 

Nr.p.k. Iestāde / amats (nosaukums) 

Smiltenes novada dome 

1. Pašvaldības policijas priekšnieks 

2. Pašvaldības policijas vecākais inspektors 

3. Pašvaldības policijas inspektors 

4. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs 

5. Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietnieks 
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Smiltenes novada domes Sociālais dienests 

6. Vadītājs 

7. Sociālais darbinieks 

8. Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem 

9. Sociālais rehabilitētājs 

Smiltenes novada bāriņtiesa 

10. Priekšsēdētājs 

11. Loceklis 

Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centrs 

12. Vadītājs 

13. Sociālais darbinieks 

14. Sociālais aprūpētājs 

15. Sociālais pedagogs 

Bilskas pagasta pārvalde 

16. Ārsta palīgs 

Blomes pagasta pārvalde 

17. Ārsta palīgs 

Grundzāles pagasta pārvalde 

18. Ārsta palīgs 

Variņu pagasta pārvalde 

19. Ārsta palīgs 

 

2. Noteikt speciālo piemaksu apmērā par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos 

sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku 

novēršanu personām, kuras strādā tiešā saskarē ar Covid-19 slimniekiem vai to 

kontaktpersonām no 2021.gada 1.janvāra līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas 

beigām.  

3. Noteikt, ka lēmuma 2. punktā minētās speciālās piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 

15 procentus no amatpersonas (darbinieka) mēnešalgas un tā izmaksājama proporcionāli 

nostrādātajam laikam attiecīgajos apstākļos. 

4. Smiltenes novada pašvaldību iestāžu vadītājiem izlemt jautājumu par lēmuma 2. punktā 

minētās speciālās piemaksas piešķiršanu katrai konkrētajai amatpersonai (darbiniekam) 

ievērojot konkrēto pienākumu veicēja drošības un veselības riska pakāpi. 

5. Lēmuma izpildi kontrolēt Smiltenes novada domes izpilddirektoram A.Lapiņam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                    

E.Avotiņš  

 


