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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2020.gada 8.aprīlī                                                                              Nr. KND1-3/20/121 
                                                                                                           (protokols Nr.9, 8.§) 

 
Par grozījumiem Ķeguma novada domes lēmumā “Par Ķeguma novada pašvaldības 

amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 2020.gadā” 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts paredz, ka dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējas pašvaldības administrācijas 
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību,  63.panta pirmā, otrā, trešā daļa nosaka, ka domes priekšsēdētāja amats ir 
algots, ka dome var lemt par citu domes algotu amatu noteikšanu, ka domes 
priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka dome, 42.panta pirmā daļa paredz, ka domes lēmumiem, 
kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un 
finanšu resursiem. 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā reglamentēto par amatpersonu (darbinieku) 
mēnešalgu noteikšanu, kā arī Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumā 
noteikto, 

saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 1.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums”,  

saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 2020. gada 29. janvāra  lēmumu Nr. KND1-
3/20/32 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 
2020.gadā”: 

ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu, 
ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 2020.gada 8.aprīļa atzinumu, 
balsojot ar 10 balsīm "Par" (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 

Priževoits, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, Tadeušs 
Vaļevko, Gundars Vērītis), "Pret" – 2 (Pāvels Kotāns, Imants Smirnovs), "Atturas" – 1 
(Ilmārs Zemnieks), 

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2020.gada 29.janvāra lēmumā Nr. KND1-
3/20/32 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu apmaksu 
2020.gadā”, izsakot lēmuma pirmā pielikuma 3. sadaļu jaunā redakcijā: 

3. Pašvaldības administrācija   

3.1. Izpilddirektors 1 1690 

3.2. Izpilddirektora vietnieks 1 1500 

3.3. Domes sekretārs 1 940 



 

 
 

3.4. Sabiedrisko attiecību speciālists 1 940 

 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektorei A.Tomsonei organizēt lēmuma izpildi un veikt 
kontroli. 

3. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektorei 
A.Tomsonei, Grāmatvedības un finanšu nodaļai, Administratīvi juridiskās nodaļas 
personāla speciālistei Dz.Grīnbergai. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)         R.Ūzuls 
09.04.2020. 
datums 
 


