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Lēmums  Nr.331 
 
 

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 1.augusta protokolu Nr.17, atklāti balsojot: PAR – 11 (V.Bojarūns, A.Broks, 
J.Dukšinskis, P.Dzalbe, A.Gržibovskis, J.Lāčplēsis, A.Nikolajevs, D.Rodionovs, A.Samarins, 
R.Strode, J.Zaicevs), PRET – nav, 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. Izteikt noteikumu 6.2.punktu šādā redakcijā: 
„6.2. Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) deputātam, Domes pastāvīgās 

komitejas priekšsēdētājam, kurš neieņem algotu amatu Domē, mēnešalgu par darbu Domes un 
Domes pastāvīgo komiteju sēdēs un citu deputātu pienākumu pildīšanu nosaka proporcionāli 
nostrādātajam laikam, piemērojot darba stundas likmi. Likmes lielumu kalendārajam gadam 
nosaka,  izmantojot šādu formulu: 

L = D/H, kur  
L = darba stundas likme 
D =  mēneša vidējās darba samaksas apmērs, kam piemērots koeficients 1.2, 
H = gada vidējais darba stundu skaits mēnesī. 
Mēnešalga tiek noapaļota pilnos latos.”.  
 

2. Papildināt noteikumus ar 6.2.1 punktu šādā redakcijā:  
„6.2.1 Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē, par darbu Domes un Domes 

pastāvīgo komiteju sēdēs un citu deputātu pienākumu pildīšanu, maksimālais stundu skaits 
mēnesī, par kuru deputāts var saņemt atlīdzību, sastāda:  

6.2.11.  deputātam, kurš ievēlēts vienā Domes pastāvīgajā komitejā – 50 stundas, 
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6.2.12.  deputātam, kurš ievēlēts divās Domes pastāvīgajās komitejās – 60 stundas, 
6.2.13.  deputātam, kurš ievēlēts trijās Domes pastāvīgajās komitejās  – 70 stundas, 
6.2.14.  deputātam, kurš ievēlēts četrās Domes pastāvīgajās komitejās – 80 stundas, 
6.2.15.  deputātam, kurš ievēlēts piecās un vairākās Domes pastāvīgajās komitejās – 

90 stundas.”. 
 

3. Izteikt noteikumu 6.3.punktu šādā redakcijā: 
„6.3. Domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam, kurš neieņem algotu amatu Domē, par 

darbu Domes un Domes pastāvīgo komiteju sēdēs un citu deputātu pienākumu pildīšanu,  
maksimālais stundu skaits mēnesī, par kuru var saņemt atlīdzību tiek noteikts  atbilstoši 
noteikumu 6.2.1 punktam un papildus ne vairāk kā 10 stundas mēnesī par komitejas darba 
vadīšanu.”.  
 

4. Izteikt noteikumu 6.5.punktu šādā redakcijā: 
„6.5. Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē, par nepiedalīšanos Domes un 

Domes pastāvīgo komiteju sēdēs mēnešalga tiek samazināta proporcionāli kavēto sēžu skaitam, 
tas ir,  par katru neapmeklēto  kārtējo Domes sēdi un kārtējo pastāvīgo komitejas sēdi - 17,00 
lati un par katru neapmeklēto ārkārtas Domes sēdi un ārkārtas pastāvīgo komitejas sēdi– 7,00 
lati. Domes deputātu darba laika uzskaiti veic Domes Vispārējā nodaļa.”. 

 
5. Papildināt noteikumus ar 6.5.1 punktu šādā redakcijā: 

„6.5.1 Domes deputātam, kurš neieņem algotu amatu Domē, par darbu Domes izveidotajās 
darba grupās atsevišķu neatliekamu, ārkārtas vai īslaicīgu jautājumu risināšanai vai 
sagatavošanai, atlīdzība tiek noteikta atbilstoši noteikumu 7.1.punktam.”. 
 

6. Papildināt noteikumus ar 6.5.2 punktu šādā redakcijā: 
„6.5.2  Šo noteikumu 6.2. un 6.5.1. punktos minētās mēnešalgas kopējais apmērs nedrīkst  

pārsniegt mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kam piemērots koeficients - 1,2.”. 
 

7. Papildināt noteikumus ar 6.5.3 punktu šādā redakcijā: 
„6.5.3 Domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājam, kurš ieņem algotu amatu Domē, 

amatalgu nosaka ar Daugavpils pilsētas domes lēmumu, nepārsniedzot mēneša vidējās darba 
samaksas apmēru, kam piemērots koeficients - 2.55.”.  

 
        

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)  J.Lāčplēsis 

 


