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(ar 2013.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.19,5.§) grozījumiem)

I Deputāta darba samaksas kārtība
1.

2.

3.

4.

Stundu apmaksas likmi deputātiem par piedalīšanos domes un komiteju sēdēs, komisijās,
darba grupās, valdēs, kā arī par citu deputāta pienākumu pildīšanu, nosaka ar domes
lēmumu. Frakcijas sēdes tiek apmaksātas tikai pēc oficiālas frakcijas pieteikšanas.
Maksimālais apmaksājamo stundu skaits:
2.1. deputātiem – 40 stundas mēnesī,
2.2. deputātiem – komiteju vadītājiem – 48 stundas mēnesī.
Darba laika uzskaitījums deputātiem jāiesniedz Valkas novada domes kancelejā līdz
mēneša 25.datumam par laika periodu no iepriekšējā mēneša 25.datuma līdz kārtējā
mēneša 24.datumam. Darba laika uzskaitījumā jānorāda datums, veikto darbu veids un
stundu skaits. Darbu uzskaitījumam, kas nav piedalīšanās domes, komiteju, komisiju,
darba grupu un valžu sēdēs, jāpievieno īss darba apraksts.
Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki par darbu komitejās, komisijās un darba
grupās atsevišķu darba samaksu nesaņem.
II Deputāta izdevumu atlīdzināšanas kārtība

5.
6.

Dome atlīdzina izdevumus, kas radušies, deputātam realizējot savas pilnvaras. Atlīdzību
izmaksā pēc izdevumus attaisnojošu dokumentu iesniegšanas kancelejā.
Ceļa izdevumus, kas saistīti ar deputāta pienākumu pildīšanu, atlīdzina deputātiem, kas
deklarējuši dzīvesvietu ārpus Valkas pilsētas, bet Valkas novada administratīvajā
teritorijā, sekojošā kārtībā:
6.1. par sabiedriskā transporta izmantošanu – pilnā apmērā pēc pievienotajām
braukšanas biļetēm;
6.2. par personīgo transportlīdzekļu izmantošanu - pēc pievienotajiem degvielas
čekiem un maršruta uzrādīšanas, norādot nobraukto kilometru daudzumu. Aprēķinot

degvielas patēriņu, ņem vērā vidējo transportlīdzekļa degvielas patēriņu uz 100 km,
bet ne vairāk kā 10 litri uz 100 km. Ceļa izdevumus sedz sekojošu limitu ietvaros:
6.2.1. Valkas pagastā deklarētajiem deputātiem – 8 Ls;
6.2.2. Vijciema pagastā deklarētajiem deputātiem – 20 Ls;
6.2.3. Ērģemes pagastā deklarētajiem deputātiem – 13 Ls;
6.2.4. Kārķu pagastā deklarētajiem deputātiem – 28 Ls;
6.2.5. Zvārtavas pagastā deklarētajiem deputātiem – 37 Ls;
(ar 2013.gada 26.septembra sēdes lēmuma (protokols Nr.19,5.§) grozījumiem)

7.
8.

Citus izdevumus, kas radušies deputātam, izmantojot personīgo transportlīdzekli,
pašvaldība neatlīdzina.
Ja deputāts pienākumu pildīšanai izmanto savu personīgo interneta pieslēgumu,
pašvaldība atlīdzina interneta pieslēguma abonēšanas maksu Ls 4,- apmērā mēnesī.
Šādā gadījumā deputātam jāiesniedz interneta abonēšanas līguma kopija.
III Deputāta darbības apstākļu nodrošināšana

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Deputātam ir tiesības izmantot deputāta pienākumu veikšanai piemērotas pašvaldības
telpas. Par nepieciešamību pēc telpām deputāts informē pašvaldību ne vēlāk kā trīs
dienas iepriekš, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu kancelejā, norādot, kādam mērķim
telpas nepieciešamas, kurā vietā vēlams telpas piešķirt un kāds ir telpu vēlamais lielums
(cilvēkietilpība). Deputātam ir tiesības pieteikt telpas regulārai izmantošanai noteiktos
laikos.
Pašvaldības telpu izmantošana šī nolikuma 9.punktā noteiktajā kārtībā jāpiesaka arī
politiskajām partijām.
Deputātam ir tiesības izmantot deputāta pienākumu veikšanai pašvaldības rīcībā esošos
transportlīdzekļus. Nepieciešamību pēc transportlīdzekļa deputāts piesaka pašvaldības
izpilddirektora palīgam pa telefonu ne vēlāk kā trīs dienas iepriekš, ja nepieciešamību pēc
transportlīdzekļa varēja paredzēt. Ja nokavēts transportlīdzekļa pieteikšanas termiņš vai
nepieciešamība pēc transportlīdzekļa iepriekš nebija paredzama, pašvaldībai deputāts
jānodrošina ar transportlīdzekli, ja transportlīdzekļi nav aizņemti.
Izmantot pašvaldības transportlīdzekļus nokļūšanai no deputāta dzīvesvietas uz deputāta
pienākumu pildīšanas vietu (tajā skaitā uz domes sēdēm) var tikai izņēmuma gadījumos.
Deputātam šādi gadījumi ir jāpamato.
Deputātam ir tiesības izmantot deputāta pienākumu veikšanai pašvaldības rīcībā esošos
sakaru līdzekļus, skaitļošanas, pavairošanas un iespiešanas tehniku, ar attiecīgu lūgumu
griežoties pie sekretāres.
Nepieciešamības gadījumā pašvaldība nodrošina deputātu apmācības, apmaksājot
mācību maksu un nodrošinot ar transportu uz apmācības vietu.
Pašvaldība neapmaksā deputāta apmācības (studijas) augstākās izglītības vai
profesionālās izglītības iestādēs, izņemot atsevišķus seminārus, ko šādas iestādes
organizē un kas nepieciešami deputāta pienākuma pildīšanai.

Valkas novada domes priekšsēdētājs K.Albergs

