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2021.gada 11.februārī                                                Nr.67                                                                               

                                                                                                                               (prot. Nr.4,  17.§)                                                                                                                                                                                                                                         

 

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 un 63.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Broks, J.Dukšinskis, R.Eigims, A.Elksniņš, A.Gržibovskis, 

L.Jankovska, R.Joksts, I.Kokina, V.Kononovs, N.Kožanova, M.Lavrenovs, J.Lāčplēsis, 

I.Prelatovs, H.Soldatjonoka, A.Zdanovskis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Daugavpils pilsētas 

dome nolemj: 

Izdarīt ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.157 apstiprinātajos 

noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē 

un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs” šādus grozījumus: 

1. Aizstāt 6.2 punktā vārdus „mēneša vidējās darba samaksas apmērs”  ar vārdiem „bāzes 

mēnešalgas apmērs”. 

2. Aizstāt 6.52 punktā vārdus „mēneša vidējās darba samaksas apmērs”  ar vārdiem „bāzes 

mēnešalgas apmērs”. 

3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā: 

„7. Atlīdzība par darbu domes izveidotajās patstāvīgajās komisijās, darba grupās, 

kopīgi izveidotas aģentūras padomē 

7.1.Amatpersonai mēnešalgu par darbu Domes izveidotajās patstāvīgajās komisijās, darba 

grupās vai kopīgi izveidotas aģentūras padomē   nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam 

saskaņā ar iesniegtajiem darba laika uzskaites sarakstiem, 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 (Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā 

statistikas paziņojumā publicētais valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba 

samaksas apmērs), kam piemērots koeficients 0.5, 

h = gada vidējais darba stundu skaits mēnesī. 

Mēnešalga par darbu Domes izveidotajās patstāvīgajās komisijās, darba grupās vai kopīgi 



izveidotas aģentūras padomē  tiek noapaļota pilnos euro, nepārsniedzot mēneša vidējās darba 

samaksas apmēru, kam piemērots koeficients 0,5”. 

7.2. Domes administrācijas darbiniekiem, pašvaldības budžeta iestāžu darbiniekiem 

atlīdzība par darbu domes izveidotajās pastāvīgajās komisijās, darba grupās vai  kopīgi izveidotas 

aģentūras padomē netiek veikta, ja sēdes notiek darba laikā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)                   I.Prelatovs 

 


