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Inčukalna novadā

2015.gada 29.decembrī

Sēdi atklāj plkst.08.30
Sēde sasaukta plkst.08.30
Sēdi vada Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
Sēdi protokolē sekretāre L.Sīka
Sēdē piedalās domes deputāti: A.Blaus, A.Briņķis, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, A.Šica, I.Bernats (ieradās 1.jautājuma balsojuma laikā, balsojumā
nepiedalījās), I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs,
Ņ.Kozlovs, S.Gorčinskis
Sēdē piedalās:
O.Kalniņš – Izpilddirektors
A.Aļļēna- Finanšu daļas vadītāja
A.Siliņš – Ekonomists
E.Jāvalds - Jurists
Darba kārtībā:
1. Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu.
2.Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 “Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu
2016. gadam” pieņemšanu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „14” balsis A.Blaus, A.Briņķis, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, A.Šica, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups,
M.Keišs, Ņ.Kozlovs, S.Gorčinskis; PRET –nav; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
Apstiprināt darba kārtību.
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1.§.Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Saskaņā ar 2015.gada 24.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.656
„Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros
un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2.punktu, no 2016.gada 1.janvāra
tiks paaugstināta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros, un tā būs
370 euro.
Saskaņā ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, no 2015.gada
1.janvāra tika palielināta arī minimālā stundas tarifa likme - 2,477 euro.
Savukārt, ar 2014.gada 30.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.827
apstiprinātajās pamatnostādnēs “Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm
2014.-2020.gadam” dots uzdevums turpināt darbu pie valsts pārvaldes atlīdzības
sistēmas pilnveides, padarot to konkurētspējīgu un motivējošu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lai pašvaldība varētu nodrošināt uz kompetenču
pieejas balstītas cilvēkresursu vadības sistēmu, un būtu iespējams darbiniekiem
atbilstoši pienākumu apjomam, sarežģītībai, kompetenču apjomam maksāt augstākas
mēnešalgas, veicinot darbinieku konkurētspēju un motivāciju, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt, noteikt
vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību,
A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „13” balsis A.Blaus, A.Briņķis, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, A.Šica, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Jaunups, M.Keišs,
Ņ.Kozlovs, S.Gorčinskis; PRET – “1” balss I.Purmalis; ATTURAS –nav,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt ar 2016.gada 1.janvāri Inčukalna novada pašvaldības amatu
katalogu.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu 2014.gada 17.decembra Inčukalna novada domes
lēmumu Nr.22-46.§. „Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu”.
3.
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
4.
Lēmums stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.
2.§.Par saistošo noteikumu Nr.14/2015 “Par Inčukalna novada pašvaldības
budžetu 2016. gadam” pieņemšanu.
Ziņo:A.Nalivaiko
Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 7.pants nosaka, ka pašvaldības savus
budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot "Likumu par budžetu un
finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", kā arī citus likumus un Ministru
kabineta noteikumus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 2.punktu, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības budžetu,
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A.Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: PAR „12” balsis A.Blaus, A.Briņķis, A.Cīrulnieks, A.Freimane,
A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Liepiņš, J.Šaroka, L.Vorobjova, M.Keišs, Ņ.Kozlovs,
S.Gorčinskis; PRET –nav; ATTURAS – “3” balsis A.Šica, I.Bernats, M.Jaunups,
Dome nolemj:
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.14/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības
budžetu 2016.gadam”.
Pielikumā saistošie noteikumi uz sešdesmit vienas lapas.
Sēdi slēdz plkst.08.40
Sēdes vadītājs

A.NALIVAIKO
L.SĪKA

Protokoliste
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