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Dundagas novada Dundagas pagastā
2019.gada 14. novembrī

Nr.15.

Sēde sasaukta plkst. 12.45
Sēde atklāta: plkst. 12.45
Sēdē piedalās 6 deputāti: Aldis Felts, Regīna Rūmniece, Vilnis Skuja, Jānis Mauriņš,
Tamāra Kaudze, Andra Grīvāne
Nepiedalās: Gunārs Kristiņš,– personīgu iemeslu dēļ, Madars Burnevics-iemesls nav
paziņots
Pašvaldības darbinieki: izpilddirektore Janita Vanda Valtere, sabiedrisko attiecību
speciāliste Linda Pavlovska-Dišlere, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Maruta
Blūma, LPDA Dundagas nodaļas vadītāja Ruta Emerberga, finansiste Inga Ralle
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Aldis Felts
Sēdi protokolē: kancelejas vadītāja Sandra Kokoreviča
Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
1.
Par iekšējiem noteikumiem “Par Dundagas novada pašvaldības darbinieku
novērtēšanu”
Ziņo J.V.Valtere; A.Felts, T.Kaudze, R.Rūmniece, A.Grīvāne, V.Skuja
Pamats
1. LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts
2. Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku)
darba samaksu un sociālajām garantijām” 28.punkts
Mērķis
Iekšējie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka darba izpildes novērtēšanas mērķi: novērtēt
darbinieka amata (darba) pienākumu veikšanas kvalitāti un profesionālo kvalifikāciju,
novērtēt darbinieka kompetences atbilstoši darbinieka amata vērtībai, identificēt
nepieciešamās izmaiņas darbinieka amata (darba) aprakstā.
Izvērtējums

Noteikumi izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un novērtēšanas rezultāts
var tikt ņemts par pamatu lēmumam par pašvaldības darbinieka kvalifikācijas pakāpes
piešķiršanu, darbinieka neatbilstību ieņemamajam amatam, darbinieka pārcelšanu citā amatā.
Ar Dundagas novada domes 2019.gada 24.oktobra sēdes lēmumu Nr.282. (prot.
Nr.14., 18.p.) tika pieņemti iekšējie noteikumi “Par Dundagas novada pašvaldības
amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām”, kur 28.punkts nosaka,
ka attiecīgi iestādes vadītājs, pašvaldības izpilddirektors, domes priekšsēdētājs ne retāk kā
reizi gadā nosaka amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas pakāpi saskaņā ar noteikumiem
“Par Dundagas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu”.
Šie noteikumi nenosaka kārtību, kādā tiek novērtēta Darbinieku darba izpilde
izglītības iestāžu pedagogiem, pašvaldības kapitālsabiedrību, publiski privāto
kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldības vai publiski privātajai
kapitālsabiedrībai pieder visas kapitāla daļas valžu priekšsēdētājiem (kuriem mēnešalgu
nosaka atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem) un darbiniekiem (kuriem mēnešalgu
nosaka ar kapitālsabiedrības/ privātās kapitālsabiedrības valdes lēmumu).
Noteikumi sniedz izskaidrojumu par novērtēšanas veikšanas termiņiem un
organizāciju. Izstrādājot noteikumus ir paredzēti saprātīgi darba izpildes novērtēšanas
kritēriji, process. Noteikumu pielikumi nosaka darba apjomu pie datora, veicot amata (darba)
pienākumus, kā arī apdrošināšanas gadījumus.
Svarīga vieta noteikumu redakcijā ir paredzēta novērtēšanas rezultātu apstrīdēšanai un
pašu novērtēšanas rezultātu turpmākai izmantošanai.
Labojumi sagatavotajā noteikumu projektā
22.1. Papildināt ar “iestāžu struktūrvienību vadītāji”
2.2.3. – “domes deputātiem”.
Atklāti un vārdiski balsojot ar 6 balsīm par (A.Felts, R.Rūmniece, T.Kaudze, A.Grīvāne,
V.Skuja, J.Mauriņš), pret-nav, atturas – nav
NOLEMJ pieņemt lēmumu Nr.309 :
1. Apstiprināt Noteikumus “Par Dundagas novada pašvaldības darbinieku
novērtēšanu”.
2. Uzdot Izpilddirektoram organizēt darbu, lai pašvaldības darbinieki tiktu
iepazīstināti ar pieņemtajiem noteikumiem.
Lēmums nododams izpildei: Centrālai administrācijai, pašvaldības iestādēm

Sēde slēgta plkst. 13.06.
Sēdes vadītājs
Protokols parakstīts 14.11.2019.

A.Felts

Protokolēja
Protokols parakstīts 14.11.2019.

S.Kokoreviča

