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2014.gada 8.janvārī

Sēdi atklāj plkst.13.30
Sēde sasaukta plkst.13.30.
Sēdi vada Inčukalna novada domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko
Sēdi protokolē sekretāre L.Sīka
Sēdē piedalās domes deputāti: A.Blaus, A.Cīrulnieks, L.Liepiņš, M.Keišs,
A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Rozītis, A.Šica, L.Vorobjova
I.Bernats - nepiedalās
A.Freimane - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
S.Gorčinskis - nepiedalās
M.Jaunups - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
Ņ.Kozlovs - nepiedalās attaisnojošu iemeslu dēļ
J.Šaroka - nepiedalās
Sēdē piedalās:
I.Igale - juriste
Darba kārtība.
1.Par Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu.
A.Nalivaiko lūdz balsot par darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „9” balsis A.Blaus, A.Cīrulnieks, L.Liepiņš, M.Keišs,
A.Nalivaiko, I.Purmalis, J.Rozītis, A.Šica, L.Vorobjova
; 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 2011.gada 18.maija Inčukalna novada domes lēmumu Nr.6-42.§.
„Par amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu”, tika apstiprināti
Inčukalna novada pašvaldības darbinieku amatu katalogs.
Tā kā ar 2014.gada 1.janvāri Latvijā plānots ieviest euro, ir nepieciešams
pašvaldības darbinieku amatu algas latos aizstāt ar amatu algām euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto, un 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 par darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR „8” balsis A.Blaus, A.Cīrulnieks, A.Nalivaiko, A.Šica,
J.Liepiņš, J.Rozītis, L.Vorobjova, M.Keišs; PRET –nav; ATTURAS –“1” balss
I.Purmalis,
Dome nolemj:
1.
Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības amatu katalogu, nosakot amata
algas līdz pirmajam veselam euro.
2.
Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 18.maija Inčukalna novada domes
lēmumu Nr.6-42.§. „Par amatu klasificēšanas rezultātu apkopojuma apstiprināšanu”.
3.
Lēmums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Sēdi slēdz 14.00
Sēdes vadītāja

A.Nalivaiko

Protokoliste

L.Sīka
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