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LĒMUMS 
 

Daugavpilī 

 

2013.gada 11.aprīlī        Nr.8          10.§ 

Lēmums Nr.143 
 

 
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos 

Nr.3  “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils 
pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” 

 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 
„Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu”, Finanšu 
komitejas 2013.gada 4.aprīļa sēdes protokolu Nr.9, atklāti balsojot: PAR – 9 (V.Butāns, 
O.Hublarovs, L.Jankovska, Ž.Kulakova, S.Mihailovs, V.Nadeždins, I.Šķinčs, M.Truskovskis, 
J.Ustinskovs), PRET – 2 (I.Ostrovska, L.Smikova), ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 
dome nolemj: 
 

Izdarīt 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un 
darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības 
budžeta iestādēs” šādus grozījumus: 
 

1. Aizstāt noteikumu 9., 12.2 punktos skaitli „20” ar skaitli „30”.   
2. Izteikt noteikumu 10.punktu šādā redakcijā: 
„10. Ja amatpersonai (darbiniekam) ir noteiktas vairākas šo noteikumu 9.punktā 

minētās piemaksas, to kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 procentus no mēnešalgas.”. 
3. Papildināt noteikumus ar 12.3 punktu šādā redakcijā: 
“12.3 Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šo noteikumu          

9.punktā minētās piemaksas un vienlaikus arī šo noteikumu 12.2 punktā minēto 
piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50 procentus no mēnešalgas.”. 

4. Aizstāt noteikumu 16.1 punktā vārdus “vienas minimālās mēneša darba algas” ar 
vārdiem “amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas”.    

5. Papildināt noteikumus ar 16.2 punktu šādā redakcijā: 



 2 

“16.2 Pašvaldības institūcijas vadītājs nodrošina, ka šo noteikmu 12.2 punktā, 
15.punktā, 16.1 punktā noteiktā atlīdzība netiek izmaksāta par to pašu sasniegumu, 
notikumu vai paveikto.”. 

6. Papildināt noteikumu 23.1.apakšpunkta ceturto teikumu pēc skaitļa “40” ar vārdu 
“mēnesī”.  

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 30.2 punktu šādā redakcijā:  
“30.2 Gadījumos, kad atlīdzība ar attiecīgu koeficientu piesaistīta Centrālās 

statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo 
mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojams valstī strādājošo mēneša 
vidējās darba samaksas apmērs, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likumā noteikto.”.   

8. Papildināt pārejas noteikumus ar 33.punktu šādā redakcijā: 
“33. 2013.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus:  
33.1. pašvaldību institūcijas var ierosināt attiecīgās institūcijas funkciju 

pārskatīšanu un citus optimizācijas pasākumus, kā arī šo noteikumu 14.punktā minēto 
prēmiju var izmaksāt šai institūcijai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros; 

33.2. pašvaldību institūciju amatpersonām (darbiniekiem) šo noteikumu          
17.1.apakšpunktā minētais atlaišanas pabalsts izmaksājams šādā apmērā: 

33.2.1. viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie 
attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta mazāk nekā piecus gadus; 

33.2.2. divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja amatpersona (darbinieks) pie 
attiecīgā darba devēja bijusi nodarbināta piecus gadus un vairāk.”. 
 
 
 
Domes priekšsēdētāja   (personiskais paraksts)  Ž.Kulakova 
 


