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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 7/2021.

2021.gada 4.augusts

LĒMUMS Nr. 33.
Par Ķekavas novada domes izveidoto komisiju locekļu darba samaksu
Izskatot jautājumu par Ķekavas novada domes pēc 2021.gada 1.jūlija izveidoto komisiju
locekļu darba samaksu, konstatēts:
1. Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.1.§ 3.
(protokols Nr.25), ar kuru noteikta Ķekavas novada domes izveidoto komisiju, kuras izveidotas
līdz 2021.gada 1.jūlijam, locekļu atlīdzību;
2. Baldones novada domes 2017.gada 19.decembra sēdē tika pieņemts lēmums (protokols
Nr.18(24), 25.§), ar kuru apstiprināts Baldones novada pašvaldības darba un sociālo garantiju
nolikums, kura 6.1., 6.2., 6.3 un 6.5.punkti nosaka Baldones novada domes izveidoto komisiju,
kuras izveidotas līdz 2021.gada 1.jūlijam, locekļu atlīdzību;
3. Ķekavas novada domes 2018.gada 8.novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.13 (protokols
Nr.25), ar kuru noteikta Ķekavas novada domes izveidotās Iepirkumu komisijas, kura izveidota
līdz 2021.gada 1.jūlijam, locekļu atlīdzību;
4. komisijas locekļiem, lai varētu pieņemt lēmumus, ir nepieciešamas speciālas un padziļinātas
zināšanas attiecīgajā jomā;
5. Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļā “Cilvēka pamattiesības” ir pasludinātas ikviena
tiesības izvēlēties nodarbošanos un darba vietu atbilstoši savām spējām un kvalifikācijai,
tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu. Darba samaksa ir regulāri izmaksājamā
atlīdzība par darbu.
Pamatojoties uz:
-

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, 61.panta otro daļu,
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 1.pantu, 3.panta
trešo daļu,
kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 29. jūlija sēdes
atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 13 balsīm “Par” (Agnese Geduševa, Andris Vītols, Arnolds Keisters, Dace Cīrule, Edgars
Brigmanis, Gatis Līcis, Inese Jēkabsone, Ineta Romanovska, Juris Žilko, Karina Putniņa, Kristīne
Legzdiņa, Rihards Gorkšs, Voldemārs Pozņaks), “Pret” – nav, “Atturas” – 3 (Indra Priede, Juris
Jerums, Viktorija Baire), “Nepiedalās” – 3 (Aigars Vītols, Andris Ceļmalnieks, Valts Variks),

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1. Noteikt Ķekavas novada domes pēc 2021.gada 1.jūlija izveidoto komisiju locekļiem atlīdzību
par piedalīšanos komisiju darbā EUR 10,00 (desmit euro) stundā pirms nodokļu nomaksas.

2. Komisiju locekļi saņem atlīdzību ne vairāk kā par 20 stundām mēnesī. Komisijas priekšsēdētājs,
priekšsēdētāja vietnieks un sekretārs saņem atlīdzību ne vairāk kā par 40 stundām mēnesī. Par
atsevišķu komisiju vai komisiju locekļu apmaksājamo stundu skaita palielināšanu lemj Ķekavas
novada dome.
3. Komisiju sēžu laika uzskaiti par faktiski nostrādātajām stundām veic komisiju priekšsēdētāji.
Nostrādāto komisiju sēžu stundu aprēķins iesniedzams Administratīvajā pārvaldē un
apstiprināšanai domes priekšsēdētājam līdz katra mēneša pēdējai darba dienai.
4. Atzīt par spēku zaudējušu:
4.1. Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu Nr.1.§ 7.1. “Par Ķekavas
novada domes izveidoto komisiju locekļu darba samaksu” (protokols Nr.25);
4.2. Ķekavas novada domes 2018. gada 8. novembra sēdes lēmumu Nr.13 “Par Ķekavas
novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekļu apmaksājamo stundu skaita
palielināšanu” (protokols Nr.25);
4.3. Ar Baldones novada domes 2017.gada 19. decembra lēmumu (protokols Nr.18(24), 25.§)
apstiprinātā Baldones novada pašvaldības darba un sociālo garantiju nolikuma 6.1; 6.2;
6.3 un 6.5 punktu.
5. Šī lēmuma lemjošās daļas 4.punkts kopumā vai katrs apakšpunkts atsevišķi stājas spēkā ar brīdi,
kad saskaņā ar domes lēmumu savu darbu beidz pēdējā komisija, uz kuru attiecas attiecīgajā
apakšpunktā norādītais lēmums vai nolikuma punkts.
Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

J.Žilko

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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