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Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” noteikumi Nr.6 

 

DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

Izdoti saskaņā ar Darba likuma 

55.panta pirmo daļu 

 

I Vispārīgie noteikumi 

1.1. Darba kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Salaspils novada 

pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” (turpmāk – Kultūras nams) iekšējo 

darba kārtību, darba devēja un darbinieku pienākumus un tiesības, kā arī 

profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus. 

1.2. Ar fizisku personu slēgtais uzņēmuma līgums ir definējams kā publisko 

pakalpojumu līgums. Līdz ar to personām, kuras noslēgušas uzņēmuma līgumu ar 

Kultūras namu, neattiecas šajos noteikumos minētā kārtība par darba tiesisko 

attiecību nodibināšanu un izbeigšanu, kā arī darba tiesiskajās attiecībās minētās 

sociālās garantijas. 

1.3. Darba devējs šo noteikumu izpratnē ir Kultūras nams, kura vārdā rīkojas 

Kultūras  nama direktors vai direktora vietnieks saskaņā ar savu pilnvarojumu. 

1.4. Darbinieki, kuri uzsāk darba tiesiskās attiecības Kultūras namā, ar Noteikumiem 

tiek iepazīstināti pirmajā darba dienā, un ar parakstu apliecina apņemšanos tos 

ievērot (1.pielikums). Darba devējs nodrošina, lai Noteikumi būtu pieejami visiem 

darbiniekiem. 

1.5. Darbinieki, kuri Noteikumu vai to grozījumu apstiprināšanas dienā strādā 

Kultūras namā, tiek iepazīstināti ar šo dokumentu ne vēlāk kā piecu darba dienu 

laikā pēc to apstiprināšanas. 

1.6. Darbinieki par Noteikumu ievērošanu ir atbildīgi saskaņā ar Darba likumu, 

Darba aizsardzības likumu, Ungundrošības un ugunsdzēsības likumu un citiem 

normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar darba līgumu. 

 

II Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana 

2.1. Darbinieku amatu sarakstu apstiprina Salaspils novada dome. 

2.2. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Salaspils novada dome. 

2.3. Direktora vietnieku un darbiniekus darbā pieņem un atbrīvo no darba direktors. 

2.4. Darbinieku atlase uz vakantajām amata vietām Kultūras namā notiek atklātā 

konkursā – informācija par amatu konkursu tiek publicēta Kultūras nama tīmekļa vietnē 

un tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnes “Facebook” Kultūras nama profilā. 

2.5. Darbinieku pieņemšana darbā notiek saskaņā ar Darba likumu. 
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2.6. Darbinieki tiek pieņemti darbā, pamatojoties uz viņu rakstisku, Kultūras nama 

direktoram adresētu, iesniegumu (2.pielikums). Pieņemšanu darbā noformē ar darba 

devēja rīkojumu. 

2.7. Stājoties darba attiecībās, darbinieks uzrāda personu apliecinošu dokumentu, 

norāda informāciju par deklarēto un faktisko dzīvesvietu, kā arī telefona numuru un 

elektroniskā pasta adresi un iesniedz direktora vietniekam šādus dokumentus: 

2.7.1. iesniegumu par pieņemšanu darbā, norādot arī bankas kontu, uz kuru jāpārskaita 

darba alga (2.pielikums); 

2.7.2. dzīves gājuma aprakstu (curriculum vitae - CV); 

2.7.3. izglītību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu); 

2.7.4. anketu par pievienošanos un dalību arodbiedrībā (3.pielikums); 

2.7.5. iesniegums par atļauju strādāt blakusdarbā (ja nepieciešams); 

2.7.6. valsts valodas prasmes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja vidējā 

vai augstākā izglītība nav iegūta valsts valodā. 

2.8. Darbiniekam ir tiesības slēgt darba līgumu ar vairākiem darba devējiem vai tikt 

citādi nodarbinātam, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts citādi. Tiesības 

strādāt blakus darbu ir jāsakskaņo ar Darba devēju (iesniegums par atļauju strādāt 

blakusdarbā).  

2.9. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā darbinieks ir atbildīgs par iesniegto 

dokumentu un tajos ietverto ziņu pareizību. Darbiniekam ir pienākums septiņu dienu 

laikā informēt direktora vietnieku par izmaiņām personas datos un šo noteikumu 

2.7.punktā minētajos dokumentos. 

2.10. Šo noteikumu 2.7.punktā minētos dokumentus drīkst darīt zināmus trešajām 

personām ar darbinieka piekrišanu. Ziņas, kas iegūtas no šiem dokumentiem, darba 

devējs var izmantot tikai tad, ja Kultūras namā nepieciešams veikt organizatoriskus, 

tehnoloģiskus vai sociālus pasākumus. 

2.11. Pieņemot darbā darbinieku, darbiniekam nosaka trīs mēnešu ilgu pārbaudes 

laiku. 

2.12. Pēc iesniegto dokumentu izskatīšanas un vienošanās starp darbinieku, ar kuru 

tiek dibinātas darba tiesiskās attiecības, un darba devēju par amatu, atalgojumu un 

citiem ar darbu saistītiem noteikumiem tiek sagatavots darba līgums divos eksemplāros 

un darbinieka amata apraksts, kurus paraksta darba devējs un darbinieks.  

2.13. Pēc darba līguma parakstīšanas direktora vietnieks sagatavo rīkojumu par darba 

tiesisko attiecību nodibināšanu un ar elektroniskā pasta vēstuli informē Salaspils novada 

domes algas grāmatvedi un uzņēmuma, kas Kultūras namam sniedz darba aizsardzības 

pakalpojumu, pārstāvi par jauna darbinieka pieņemšanu darbā un darba sākšanas laiku. 

2.14. Pirmajā darba dienā direktora vietnieks jaunajam darbiniekam sniedz ieskatu par 

Kultūras namu un tās darbības mērķiem, svarīgākajiem Kultūras nama darbību 

reglamentējošiem dokumentiem, darbinieka amata pienākumiem un tiesībām, iestādes 

tradīcijām, darbinieku priekšrocībām un labumiem, strādājot šajā iestādē, kā arī informē 

par darba samaksas kārtību un ierāda jaunajam darbiniekam darba vietu, iepazīstina 

viņu ar kolēģiem, palīdz adaptēties jaunajos darba apstākļos un kolektīvā. 

2.15. Darbinieks un darba devējs var izbeigt darba tiesiskās attiecības normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā.  

2.16. Direktora vietnieks sagatavo rīkojumu par darbinieka atbrīvošanu, kurā norāda 

neizmantotā ikgadējā atvaļinājuma periodu. Darbinieks ar parakstu apliecina, ka ar 

rīkojumu ir iepazinies. 

2.17. Darbiniekam, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, ir jānodod ar amata izpildi 

saistītie lietvedības dokumenti, materiāli un materiālās vērtības. Materiālās vērtības tiek 

nodotas ar pieņemšanas – nodošanas aktu. 
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III Darba laika organizācija, darba laika sākums un beigas un tā izmantošana 

3.1. Darbiniekiem, izņemot darbiniekus, kuriem noteikts summētais darba laiks, ir 

noteikta piecu dienu darba nedēļa (8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā) ar divām 

brīvdienām – sestdienu un svētdienu. 

3.2. Darbiniekiem, izņemot darbiniekus, kuriem noteikts summētais darba laiks, ir 

šāds darba laiks: katru darba dienu no plkst.9:00 līdz plkst.18:00. Pārtraukums no 

plkst.13:00 līdz 14:00. 

3.3. Darbiniekiem, kuriem ir noteikts summētais darba laiks, darba laiks ir noteikts 

saskaņā ar darba laika grafiku. Darba laika sākums un beigas ir noteikts darba grafikā. 

Darba grafiku iepriekš minētajiem darbiniekiem par nākamo mēnesi sagatavo un 

iesniedz saskaņošanai darba devējam lietvede-arhivāre līdz katra mēneša 15.datumam. 

Ja 15.datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad darba grafiku sagatavo līdz dienai, 

kas ir pēdējā darba diena pirms 15.datuma. 

3.4. Interešu izglītības un amatiermākslas kolektīvu vadītājiem tiek noteikta darba 

stundu likme un maksimālo apmaksāto stundu skaits mēnesī. Apmaksāto stundu skaitu 

un likmi nosaka Salaspils novada dome. 

3.5. Pirmssvētku dienās darba dienas ilgums tiek saīsināts par vienu stundu. 

Saīsinātais darba dienas ilgums neattiecas uz darbiniekiem, kuriem noteikts summētais 

darba laiks.  

3.6. Darbs brīvdienās vai svētku dienās pieļaujams tikai darbiniekam un darba 

devējam rakstiski vienojoties (4.pielikums) pirms attiecīgo darbu veikšanas. 

3.7. Darbiniekam, kas tiek iesaistīts darbā brīvdienā vai svētku dienā, darba devējs, 

pamatojoties uz darbinieka iesniegumu (4.pielikums), mēneša laikā no darba veikšanas 

brīvdienā piešķir līdzvērtīgu atpūtu citā nedēļas darba dienā. 

3.8. Darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni Darba likumā noteiktajos 

gadījumos. Par īslaicīgu prombūtni darbinieks savlaicīgi paziņo darba devējam.  

3.9. Darbinieku nostrādātās stundas tiek uzskaitītas darba laika uzskaites tabulās, 

kuru aizpildīšanu un iesniegšanu Salaspils novada domes Grāmatvedībā par iepriekšējo 

mēnesi līdz katra mēneša trešajam datumam veic direktora vietnieks. 

3.10. Darbinieks nav tiesīgs neievērot noteikto darba laiku. Atļauju ierasties darbā vai 

aiziet no tā, neievērojot noteikto darba, darba devēja noteiktajā kārtībā ir tiesīgs dot 

vienīgi darbinieka tiešais vadītājs.  

3.11. Darba devējam ar rīkojumu ir tiesības nosūtīt darbinieku komandējumā vai 

darba braucienā. 

3.12. Darba nespējas vai citas prombūtnes gadījumā darbinieka pienākums ir: 

3.12.1. savlaicīgi paziņot tiešajam vadītājam par nespēju pildīt darba 

pienākumus slimības vai citu apstākļu dēļ; 

3.12.2. pēc tiešā vadītāja pieprasījuma sniegt visu informāciju par dokumentiem, 

kas ir darbinieka rīcībā, un darbiniekam uzdotiem, bet vēl nepabeigtiem darbiem; 

3.12.3. slimības gadījumā noformēt darba nespējas lapu un par to informēt tiešo 

vadītāju. 

3.12. Darbiniekam aizliegts ierasties darbā un atrasties tajā alkohola reibuma stāvoklī, 

narkotisko, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī lietot tās 

komandējuma laikā. 

3.13. Darbinieks drīkst atrasties darba telpās ārpus darba laika, ja tas ir nepieciešams 

amata pienākumu pildīšanai. 

 

IV Darba samaksa 

4.1. Darba samaksa tiek aprēķināta saskaņā ar Salaspils novada domes 

apstiprinātajām darba algas likmēm, noslēgto darba līgumu un darba laika uzskaites 

tabulām. 
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4.2. Darba samaksa par iepriekšējo mēnesi tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī –līdz 

katra mēneša 10.datumam. Ja minētais datums iekrīt svētku dienā vai nedēļas atpūtas 

laikā, tad tā tiek izmaksāta iepriekšējā darba dienā.Darbiniekam un darba devējam 

vienojoties, darba samaksa var tikt izmaksāta divas reizes mēnesī. 

4.3. Izmaksājot darba samaksu, Salaspils novada domes algu grāmatvedis izsniedz 

darbiniekam darba samaksas aprēķinu, nosūtot to elektroniski uz darbinieka e-pasta 

adresi. 

 

V. Atvaļinājumu un likumdošanā noteikto brīvdienu piešķiršanas vispārīgā 

kārtība 

5.1. Darbiniekam darba devējs saskaņā ar darbinieka iesniegumu un atvaļinājumu 

grafiku, ko direktora vietnieks pēc konsultācijām ar darbiniekiem sagatavo katru gadu 

līdz 31.janvārim, piešķir ikgadējo atvaļinājumu.  

5.2. Ikgadējā atvaļinājumā, kas tiek piešķirts kalendāra nedēļās, tiek skaitītas arī 

nedēļas brīvdienas (piemēram, no pirmdienas līdz svētdienai vai no piektdienas līdz 

ceturtdienai). 

5.3. Iesniegumu par atvaļinājumu darbiniekam ir jāiesniedz darba devējam 

savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms atvaļinājuma sākuma. Darba devējam ir 

tiesības noraidīt darbinieka iesniegumu par atvaļinājumu piešķiršanu, ja tas var negatīvi 

ietekmēt Kultūras nama darbu vai kāda konkrēta darbinieka kompetencē esoša 

jautājuma risināšanas gaitu un/vai rezultātu. 

5.4. Papildatvaļinājumi darbiniekiem tiek piešķirti saskaņā ar Darba likumu un 

Salaspils novada domes normatīvajiem aktiem par papildatvaļinājuma piešķiršanau, un 

to var izmantot pēc tam, kad ir izmantots ikgadējais atvaļinājums. 

 

VI Darba aizsardzības pasākumi 

6.1. Uzsākot amata pienākumu pildīšanu, darbinieks tiek iepazīstināts ar darba 

drošības instrukcijām, ko viņš apliecina ar parakstu. 

6.2. Darbiniekam ir pienākums ievērot Kultūras nama darba aizsardzības un 

ugunsdrošības instrukcijas. 

6.3. Darba devējs nodrošina darbinieku ar darba telpu un darba vietas aprīkojumu 

atbilstoši darba aizsardzības un citu normatīvo aktu prasībām. 

6.4. Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, novērtēt 

darba vides risku, norīkot attiecīgus darba aizsardzības speciālistus un konsultēties ar 

darbiniekiem darba aizsardzības jautājumos. 

6.5. Darbiniekam ir tiesības iesniegt priekšlikumus darba devējam par darba 

aizsardzības sistēmas un darba vides uzlabošanu, kas ir droša un nerada risku viņu 

veselībai. 

6.6. Atstājot darba vietu, darbiniekiem ir jāpārliecinās, vai ir izslēgta aparatūra, 

sildāmierīces, elektriskais apgaismojums. Izejot no dienesta telpām, ja tajās nepaliek 

neviens darbinieks, tās jāaizslēdz. 

6.7. Par jebkuru notikušo nelaimes gadījumu darbā pašam cietušajam vai nelaimes 

gadījuma tiešajam lieciniekam nekavējoties jāziņo tiešajam vadītājam. Ja nepieciešams, 

cietušajam jāsniedz palīdzība vai jāorganizē palīdzība, ko sniedz ārstniecības iestāde. 

 

VII Darba devēja vispārīgie pienākumi un tiesības 

7.1. Organizēt darbu atbilstoši normatīvajiem aktiem darba tiesisko attiecību un 

darba aizsardzības jomā, šiem noteikumiem, darba līgumam un amata aprakstam. 

7.2. Nodrošināt darbiniekiem drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus. 

7.3. Noteikt katra darbinieka veicamos pienākumus, iekļaujot tos darba līgumā un 

katra darbinieka amata aprakstā. 
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7.4. Ar saviem rīkojumiem darba līguma ietvaros precizēt darbinieka darba 

pienākumus. 

7.5. Atstādināt darbinieku no darba, ja darbinieks, strādājot vai atrodoties darba 

vietā, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī, kā arī citos gadījumos, kad 

darbinieka neatstādināšana no darba var kaitēt viņa paša vai citu cilvēku drošībai un 

veselībai, kā arī darba devēja vai citu cilvēku pamatotām interesēm. 

7.6. Ar rīkojumu noteikt kārtību, kādā izpildāmi uz laiku promesoša darbinieka 

pienākumi bez atbrīvošanas no pamatdarba. 

7.7. Pēc darbinieka pieprasījuma piecu darba dienu laikā izsniegt darbiniekam izziņu 

par viņa darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanu. 

7.8. Veikt darba aizsardzības pasākumus atbilstoši Darba aizsardzības likuma un citu 

normatīvo aktu prasībām. 

7.9. Par šo noteikumu vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs var izteikt 

darbiniekam rakstisku piezīmi vai rājienu, kurā minēti apstākļi, kas norāda uz izdarīto 

pārkāpumu. Pirms piezīmes vai rājiena izteikšanas darba devējs rakstveidā iepazīstina 

darbinieku ar viņa pārkāpuma būtību un pēc tam pieprasa no darbinieka rakstveida 

paskaidrojumu par izdarīto pārkāpumu. Darbiniekam ir pienākums sniegt darba devējam 

paskaidrojumu. 

 

VIII Darbinieka vispārīgie pienākumi, tiesības un atbildība 

8.1. Darbiniekam, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, ir pienākums 

nekavējoties veikt veselības pārbaudi gadījumos, kad šādas pārbaudes veikšana 

paredzēta normatīvajos aktos vai arī pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka 

saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa vai citu cilvēku drošībai vai veselībai. 

Izdevumus, kas saistīti ar veselības pārbaudes veikšanu, sedz darba devējs. 

8.2. Darbiniekam ir pienākums neizpaust viņa rīcībā nonākušo informāciju, ko darba 

devējs klasificējis kā ierobežotas pieejamības informāciju. Darba devējam ir pienākums 

rakstveidā norādīt, kura informācija uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju. 

8.3. Darbiniekam ir pienākums rūpēties par to, lai ierobežotas pieejamības 

informācija, kas attiecas uz viņa darba veikšanu, nebūtu tieši vai netieši pieejama 

trešajām personām. 

8.4. Ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla neveic darbu vai arī veic to nepienācīgi 

vai citādas prettiesiskas, vainojamas rīcības dēļ ir nodarījis zaudējumus darba devējam, 

darbiniekam ir pienākums atlīdzināt darba devējam radušos zaudējumus. 

8.5. Darba devējs var izteikt Darbiniekam rakstisku piezīmi, rājienu vai brīdinājumu, 

kurā minēti apstākļi, kas norāda uz izdarīto pārkāpumu. Pirms piezīmes, rājiena vai 

brīdinājuma izteikšanas, Darba devējs rakstveidā iepazīstina Darbinieku ar viņa 

pārkāpuma būtību un pēc tam pieprasa no darbinieka rakstveida paskaidrojumu par 

izdarīto pārkāpumu. Darbiniekam ir pienākums sniegt Darba devējam paskaidrojumu 

divu darba dienu laikā. 

8.6. Par darba kārtības noteikumu pārkāpšanu uzskatāmas šādas darbības: 

8.6.1. ierobežotas pieejamības informācijas izpaušana; 

8.6.2. alkoholisko dzērienu, narkotisko un toksisko vielu lietošana darbavietā, 

atrašanās darbā alkohola, toksiskā vai narkotisko vielu ietekmē; 

8.6.3. nepatiesas informācijas sniegšana; 

8.6.4. neierašanās darbā neattaisnojošu iemeslu dēļ; 

8.6.5. pilnvaru pārsniegšana; 

8.6.6. apzināta rīcība vai uzvedība, kas varētu radīt neslavu iestādei vai 

darbiniekam, kā iestādes pārstāvim; 

8.6.7. apzināta rīcība, kuras rezultātā iestādei, iestādes darbiniekiem vai 

klientiem var rasties zaudējumi; 
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8.6.8. darba devēja mutiska vai rakstiska rīkojuma neizpilde noteiktajos 

termiņos. 

8.7. Par noteiktās darba kārtības vai darba līguma pārkāpšanu darba devējs 

darbiniekam var izteikt rakstveida piezīmi vai rājienu, minot tos apstākļus, kas norāda 

uz pārkāpuma izdarīšanu. 

8.8. Darbiniekam ir tiesības savu aizskarto tiesību vai interešu aizsardzības nolūkā 

iesniegt sūdzību darba devējam. Sūdzību izskata un atbildi par pieņemto lēmumu sniedz 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā septiņu dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas. Darbiniekam 

un darbinieku pārstāvim ir tiesības piedalīties sūdzības izskatīšanā, sniegt 

paskaidrojumus un izteikt savu viedokli. 

 

IX Darbinieku ētiskas rīcības pamatprincipi 

 

9.1. Darbinieku pienākums ir ievērot vispārpieņemtās ētikas normas gan attiecībās ar 

Kultūras nama kolēģiem, gan darbā ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, 

plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību, kā arī kontaktos ar ārvalstu institūcijām. 

9.2. Amata aprakstā un darba līgumā noteiktie pienākumi darbiniekiem jāpilda 

rūpīgi, ar atbildības izjūtu, efektīvi izmantojot darba laiku. 

9.3. Attiecībās ar kolēģiem un sabiedrību jāizturas pieklājīgi, laipni, izpalīdzīgi, 

respektējot viņu tiesības un pienākumus, neizmantojot ļaunprātīgi citu darbinieku vai 

sabiedrības locekļu nezināšanu un kļūdas. 

9.4. Konflikta situācijās darbiniekiem jārīkojas objektīvi, izvērtējot pušu argumentus 

un mēģinot rast konflikta risinājumu. 

9.5. Pildot amata pienākumus, darbinieks: 

9.5.1. neņem vērā personiskās intereses, neietekmē citas amatpersonas, lai gūtu 

personisku labumu, neizmanto dienesta stāvokli un informāciju, ko ieguvis, pildot 

amata pienākumus; 

9.5.2. cenšas novērst nelikumīgu un noteiktajiem uzvedības principiem 

neatbilstošu rīcību Kultūras namā; 

9.5.3. neizplata nepiedienīgu informāciju, izmantojot Kultūras nama vienoto 

datortīklu vai citus informācijas aprites līdzekļus. 

9.6. Darba vietā darbinieki ierodas darba videi piemērotā apgērbā un pienācīgā 

izskatā. 

 

X Darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana 

10.1. Darbinieka pienākums ir rūpēties par sava profesionālā līmeņa paaugstināšanu, 

sekot izmaiņām normatīvajos aktos, iepazīties ar mācību un zinātnisko literatūru, 

iespēju robežās apmeklēt seminārus un kursus, kas ir saistīti ar darbinieka amata 

pienākumiem. 

10.2. Darba devējs savu finansiālo iespēju robežās var apmaksāt darbinieka 

kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, ja šī kvalifikācijas paaugstināšana ir 

saistīta ar darbinieka amata pienākumiem. 

 

XI Darbinieka personas datu apstrāde 

11.1. Darba devējs veic darbinieka personas datu apstrādi, ievērojot normatīvo aktu 

personu datu apstrādes jomā prasības. 

11.2. Darba devējs darba līguma slēgšanai un izpildei apstrādā šādus darbinieka 

personas datus: vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, bankas konta 

numurs, informācija par apgādājamajiem, tālruņa numurs, izglītība, papildu izglītība un 

valodu prasmes. 
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11.3. Darba devējs gadījumos, kad darbiniekam ir nepieciešamas nodrošināt veselības 

apdrošināšanas polisi, nodod darbinieka personas datus apdrošināšanas kompānijai tādā 

apjomā, kāds nepieciešams darbinieka veselības apdrošināšanas polises noformēšanai. 

11.4. Darbiniekam ir pienākums izmantot viņa lietošanā nodoto darba devēja īpašumu 

un darba devēja informācijas un komunikācijas tehnoloģijas tikai darba pienākumu 

izpildei. 

11.5. Darba devējam ir tiesības darbinieka vārdu, uzvārdu, amatu un struktūrvienību, 

kurā tas strādā, publicēt darba devēja tīmekļa vietnē (www.salaspilskultura.lv) ar nolūku 

veidot darba devēja profesionālo tēlu un darbinieka atpazīstamību. Līdz ar darbinieka 

vārda un uzvārda publicēšanu darba devēja tīmekļa vietnē, tostarp darba devēja 

izveidotajos sociālo tīklu profilos, var tikt publicēta arī Darbinieka fotogrāfija. 

11.6. darba devējs sabiedrības informēšanas nolūkos1 drīkst pēc saviem ieskatiem 

izmantot darba devēja radītās fotogrāfijas un video ierakstus, kuros redzams darbinieks, 

veicot darba pienākumus vai piedaloties sabiedriskajos pasākumos, paziņojumos un 

publikācijās, tostarp veikt šo notikumu vai ziņu atspoguļojumu sociālajos medijos un 

darba devēja izveidotajos sociālo tīklu profilos. 

11.7. Darba devēja objektos var tikt veikta videonovērošana, tostarp video 

ierakstīšana, kuras mērķis ir nodrošināt darbinieka drošību, darba devēja objektu 

drošību un sekmēt noziedzīgu nodarījumu novēršanu vai atklāšanu saistībā ar īpašuma 

aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tostarp dzīvības un veselības, aizsardzību. 

11.8. Darba devējam ir tiesības kontrolēt, ierakstīt un saglabāt jebkādas ar darba 

devēja īpašumu, informācijas un komunikāciju tehnoloģijām (elektronisko pastu, 

tālruni, Internetu) veiktās darbības no darbinieka puses ar mērķi nodrošināt darba devēja 

darbību un likumisko darba devēja tiesību aizsardzību, tostarp konfidencialitātes 

nosacījumu ievērošanu, lai novērstu personas datu noplūdi, un darba devēja īpašuma, 

informācijas un tehnoloģiju lietošanas nosacījumu ievērošanu. 

11.9. Gadījumos, kad darbinieka personas dati tiek apstrādāti ar darbinieka piekrišanu, 

darbiniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu, iesniedzot direktora 

vietniecei rakstisku iesniegumu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 

kas notikusi līdz atsaukuma saņemšanai. 

 

XII Noslēguma jautājumi 

12.1. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas. 

12.2. Ar Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kultūras nama darba kārtības 

noteikumi, kas apstiprināti 2018.gada 1.februārī. 

 

 

Direktors          V.Škutāns 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 

 

 

 

 
1 Darba devējam kā publiskai personai ir pienākums regulāri informēt sabiedrību par tās darbību, kas 

tiek finansēta (pilnībā vai daļēji) no sabiedrības locekļu (nodokļu maksātāju) līdzekļiem. 

http://www.salaspilskultura.lv/


1.pielikums 

Kultūras nama 03.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.6 

Ar Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” 03.08.2020 iekšējiem noteikumiem Nr.6 

“DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” 

iepazinos 
 

Nr.p.k. Darbinieka vārds, uzvārds Ieņemamais amats Datums Paraksts 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
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Nr.p.k. Darbinieka vārds, uzvārds Ieņemamais amats Datums Paraksts 

16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
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2.pielikums 

Kultūras nama 03.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.6 
 

APSTIPRINU: 

Valdis ŠKUTĀNS 

Salaspils kultūras nama direktors 

______________ 

20___.gada ___.___________ 

 

Salaspils novada pašvaldības iestādes 

 “Salaspils kultūras nams” direktoram 

V.Škutānam 

 
 

 

 

 

 

 

 
iesniegums. 

 

 

Lūdzu, pieņemt mani darbā Salaspils novada pašvaldības iestādē “Salaspils kultūras 

nams” par ________________________________________ no 20____.gada 

____.____________. 

Lūdzu, pārskaitīt manu darba algu uz __________________ bankas norēķina kontu 

__________________________________. 

 

 

__________________              ___________________ 
               /datums/         /paraksts, paraksta atšifrējums/ 

 

 

 

 

 



3.pielikums 

Kultūras nama 03.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.6 

 

ANKETA 

par pievienošanos un dalību arodbiedrībā 

 

Es _______________________________________________________, 
                                       darbinieka amats, vārds, uzvārds 

 

 

ar savu parakstu apliecinu, ka: 

____ neesmu pievienojies/-usies nevienai arodbiedrībai. 

____ esmu arodbiedrības biedrs _________________________________________no  
                arodbiedrības nosaukums 

___________________________________. 

                 datums 

 

Apņemos informēt, raktiski iesniedzot iesniegumu, Salaspils novada pašvaldības 

iestādes “Salaspils kultūras nams” direktoram, trīs darba dienu laikā par izmaiņām 

sniegtajā informācijā par pievienošanos un dalību arodbiedrībā. 

 

Datums _____________________________. 

Paraksts_____________________________. 

Paraksta atšifrējums_____________________________. 
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4.pielikums 

Kultūras nama iekšējiem 03.08.2020.noteikumiem Nr.6 

 
APSTIPRINU: 

Valdis ŠKUTĀNS 

Salaspils kultūras nama direktors 

______________ 

20___.gada ___.___________ 

 
Salaspils novada pašvaldības iestādes 

 “Salaspils kultūras nams” direktoram 

V.Škutānam 

 

 

 

 

 

iesniegums. 

 

Lūdzu, atļauju man strādāt brīvdienā/svētku dienā š.g._______________________ 
                                                                                                                                               /datums/ 

no plkst._____ līdz plkst.______ ___________________________________________, 
                                                                                                       (vietas nosaukums/adrese) 

lai____________________________________________________________________. 
                                                                           (pamatojums) 

 
Lūdzu, piešķirt man līdzvērtīgu atpūtu š.g._______________________________. 
                                                                                                                             (datums)  

 
 

 

__________________    ________________________ 
   (datums)          (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 
 

 

 

 

 


