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Naudas balvas piešķiršanas kārtība
Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu
tehniskajiem darbiniekiem
Izdota saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 2.punktu, un Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības
likuma
Vnodaļas
16.pantu

1. Vispārīgie jautājumi
1.

Kārtība nosaka Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dibināto izglītības
iestāžu tehnisko darbinieku (turpmāk – darbinieki) naudas balvas piešķiršanas noteikumus un
to izpildes procedūru.

2.

Kārtības mērķis ir nodrošināt vienotu pieeju naudas balvu piešķiršanai darbiniekiem.

3.

Naudas balva šīs kārtības izpratnē tiek piešķirta par darbiniekiem vai iestādei svarīgu
sasniegumu (notikumu), ņemot vēra darbinieku personisko ieguldījumu attiecīgās iestādes
mērķu sasniegšanā.
2. Darbinieku naudas balvas piešķiršanas izvērtēšanas komisija

4.

Darbinieku izvērtēšanai iestādēs tiek izveidota Darbinieku naudas balvas piešķiršanai
izvērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).

5.

Komisija tiek izveidota ar iestādes vadītāja rīkojumu. Komisijas sastāvā ir iestādes vadītājs –
komisijas priekšsēdētājs, iestādes direktora vietnieks saimnieciskajā darbā un izglītības

iestādes arodbiedrības priekšsēdētājs.
6.

Komisija izvērtē visus attiecīgās iestādes darbiniekus. Darbinieki tiek pieaicināti pēc
nepieciešamības. Komisijas sēdes tiek protokolētas, nepieciešamības gadījumā pieaicinot kā
sekretāru iestādes lietvedi vai citu darbinieku sēdes norises protokolēšanai. Komisijas
lēmumi tiek fiksēti protokolā.

7.

Komisijas darbā tiek ievērots likums “Par interešu konflikta novērošanu valsts amatpersonu
darbībā”.
3. Naudas balvas piešķiršana

8.

Iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas lēmumu, vienu reizi kalendārajā gadā iesniedz
iesniegumu Pašvaldības iestādē „Valmieras Izglītības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde)
darbinieku apbalvošanai, izvirzot pretendentus atbilstoši likmju skaitam iestādē:
8.1.

līdz 20 likmēm – 1 darbinieku,

8.2.

no 21 likmes līdz 40 likmēm – 2 darbiniekus,

8.3.
9.

no 41 likmes un vairāk – 3 darbiniekus.

Naudas balvu viena personai var piešķirt vairākkārt, bet ne biežāk kā reizi 3 (trīs)
kalendārajos gados.

10. Līdzekļi naudas balvām tiek plānoti Pārvaldes kārtējā gada budžetā.
11. Naudas balvas lielums tiek noteikts ar Pašvaldības ikgadējā budžeta līdzekļu ietvaros, taču
kalendāra gada ietvaros tās apmērs nepārsniedz darbiniekam noteiktās mēnešalgas apmēru.
5. Noslēguma jautājums
12. 2020.gada pieteikumus Pārvaldē jāiesniedz līdz 10.novembrim.
Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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