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2011.gada 24.februārī      Nr.5      12.§  
 

Lēmums Nr. 62 
 

 
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. un 
27.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 
5.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Aļohno, V.Azarevičs, V.Butāns, P.Dzalbe, 
L.Jankovska, Ž.Kulakova, J.Lāčplēsis, S.Mihailovs, V.Nadeždins, I.Ostrovska, L.Smikova, 
V.Širjakovs, I.Šķinčs, M.Truskovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 
dome nolemj: 

 
1. Izdarīt ar 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”, kas apstiprināti ar Daugavpils 
pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.157 “Par noteikumu apstiprināšanu”, 
šādus grozījumus: 

 
1.1. Izteikt noteikumu 6.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
“6.2. Daugavpils pilsētas domes (turpmāk – Dome) deputātam, kurš neieņem 

algotu amatu Domē, mēnešalga par darbu Domes un Domes pastāvīgo komiteju sēdēs 
un citu deputātu pienākumu pildīšanu tiek noteikta mēneša vidējās darba samaksas 
apmēram, kas noapaļots pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,36. Mēnešalga tiek 
noapaļota pilnos latos.” 
 

1.2. Izteikt noteikumu 6.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“6.3. Domes komitejas priekšsēdētājam, kurš neieņem algotu amatu Domē,  

mēnešalga par darbu Domes un Domes pastāvīgo komiteju sēdēs un citu deputātu 
pienākumu pildīšanu tiek noteikta mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas 
noapaļots pilnos latos, piemērojot koeficientu 0,43. Mēnešalga tiek noapaļota pilnos 
latos.” 

1.3. Izteikt noteikumu 6.5. apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“6.5. Domes deputātam, kurš nepiedalās Domes un Domes pastāvīgo komiteju 
sēdēs, mēnešalga tiek samazināta proporcionāli kavēto sēžu skaitam, tas ir, par katru 
neapmeklēto kārtējo Domes sēdi –16,00 lati, par katru neapmeklēto ārkārtas Domes 
sēdi – 6,00 lati un par katru neapmeklēto Domes pastāvīgo komitejas sēdi – 6,00 lati. 
Domes deputātu darba laika uzskaiti veic Domes Vispārējā nodaļa.”  

 
1.4. Izteikt noteikumu 7.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“7.1. Amatpersonai mēnešalga par darbu Domes izveidotajās patstāvīgajās 

komisijās vai darba grupās tiek noteikta Ls 1,30 apmērā par katru nostrādāto stundu 
saskaņā ar iesniegtajiem darba laika uzskaites sarakstiem, nepārsniedzot 92 stundas 
mēnesī.” 

 
1.5. Izteikt noteikumu 30.punktu šādā redakcijā: 
“30. 2010.un 2011.gadā:” 

 
2. Atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 25.marta 

lēmumu Nr.184 “Par atlīdzības apmēra noteikšanu par deputāta pienākumu pildīšanu un 
atlīdzības apmēru par darbu domes izveidotajās pastāvīgajās komisijās un darba 
grupās”. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                      (personiskais paraksts) J.Lāčplēsis 


