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LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 3.jūlijā                                                                                 Nr.KND1-3/19/219 

                                                                                                             (protokols Nr.13,2.§) 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.KND1-

3/19/151 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 
2019.gadā” 

 
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, kur teikts, ka 

dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt, tikai dome 
var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas 
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību, 63.panta pirmā, otrā, trešā daļu, kur noteikts, ka domes priekšsēdētāja amats ir 
algots, ka dome var lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu un ka domes priekšsēdētāja 
mēnešalgas un piemaksu apjomu nosaka dome,  

pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likuma nosacījumiem amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu noteikšanai,  

saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 01.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”,  

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu, 
ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 2019.gada 3.jūlija atzinumu, 
balsojot „par”- 12 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,  

Rita Reinsone, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis 
Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-2 (Imants Smirnovs, Pāvels 
Kotāns),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmuma Nr. KND1-
3/19/151 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 
2019.gadā” 1.punkta noteiktajā 1.pielikumā “Ķeguma novada pašvaldības amata vietu un 
atalgojuma saraksts 2019.gadā”:  

1.1.  Grozot sadaļu “3.5 Transporta un pakalpojumu daļa” izsakot sekojošā redakcijā: 

3.5. Transporta un pakalpojumu daļa   

3.5.1. Daļas vadītājs – autobusa vadītājs 1 780 

3.5.2. Autobusa vadītājs 1 720 

3.5.3. Autobusa vadītājs 1 720 

3.5.4. Autobusa vadītājs 1 720 

3.5.5. Ķeguma kapu pārzinis 1 500 

3.5.6. Apkopējs – saimniecības pārzinis 1 530 

3.5.7. Elektriķis 1 760 

1.2. Grozot sadaļu “5. Sociālais dienests”, izslēdzot 5.8.punktu; 



 

 
 

1.3. Grozot sadaļu “17. Tomes pagasta pārvalde”, papildinot ar apakšpunktu 17.17. 
sekojošā redakcijā: 

17.17. Dežurants 1 430 

1.4. Grozot sadaļu “18. Rembates pagasta pārvalde”, izsakot sekojošā redakcijā: 

18. Rembates Tautas nams   

18.1. Tautas nama vadītājs 1 740 

18.2. Radošo bērnu grupas vadītājs (III) 0,12 130 

18.3. Sieviešu vokālā ansambļa vadītājs (III) 0,12 130 

18.4. Bērnu mūsdienu deju mākslinieciskais vadītājs (III) 0,12 130 

18.5. Apkopējs 1 430 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, 
izpilddirektora vietniekam, grāmatvedības un finanšu nodaļai,  personāla speciālistei. 

3. Personāla speciālistei sagatavot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši Darba 
likumam un šim lēmumam. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 
 
Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
09.07.2019. 
datums 
 


