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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr. 3

2021.gada 4.februāris

LĒMUMS Nr.19
Par pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisiju priekšsēdētāja, sekretāra un
komisijas locekļu apmaksājamo darba stundu skaitu pašvaldības domes vēlēšanās
Izskatot Ķekavas novada vēlēšanu komisijas 2021.gada 27.janvāra iesniegumu Nr.2, kas reģistrēts
Ķekavas novada pašvaldībā 2021.gada 27.janvārī, reģistrācijas Nr.1-6.1/21/405, konstatēts:
1. Ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2021.gada 21.janvāra lēmumu Nr.3 ir izsludinātas pašvaldības
domes vēlēšanas, kas notiks 2021.gada 5.jūnijā.
2. Ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmuma Nr. 1.§ 3. “Par Ķekavas novada
domes izveidoto komisiju locekļu darba samaksu” (prot.Nr.25) lemjošās daļas 1.punktu ir
noteikts, ka Ķekavas novada domes izveidoto komisiju locekļiem atlīdzība par piedalīšanos
komisiju darbā EUR ir 10,00 (desmit euro) stundā pirms nodokļu nomaksas, savukārt lēmuma
lemjošās daļas 2.punktā ir noteikts, ka “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 komisijas locekļu apmaksājamo
stundu skaita palielināšanu lemj Ķekavas novada dome”.
3. Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta trešā daļa
nosaka, ka atlīdzības apmēru vēlēšanu komisijas un iecirkņa komisijas priekšsēdētājam,
sekretāram un komisijas locekļiem Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas
nobalsošanas sagatavošanā nosaka Centrālā vēlēšanu komisija pēc Ministru kabineta
noteikumiem, bet pārējos gadījumos — attiecīgā dome.
4. Pašvaldības vēlēšanu komisijas darba stundu skaits pašvaldības domes vēlēšanās, ņemot vērā
komisijas iesniegumā minēto, nav prognozējams, līdz ar ko vēlēšanu komisijas un iecirkņu
komisiju priekšsēdētāja, sekretāra un komisijas locekļu apmaksājamo darba stundu skaitu
pašvaldības domes vēlēšanās nepieciešams noteikt bez stundu skaita ierobežojuma.
Pamatojoties uz
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
- Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3.panta otro daļu, 21.panta
trešo daļu,
- Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmuma Nr. 1.§ 3. “Par Ķekavas novada
domes izveidoto komisiju locekļu darba samaksu” (prot.Nr.25) lemjošās daļas 2.punkta trešo
teikumu,
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 28.janvāra sēdes
atzinumu,
Atklāti balsojot
ar 15 balsīm ,,Par”- (Andis Adats, Viktorija Baire, Andris Ceļmalnieks, Andis Damlics, Juris
Jerums, Neils Kalniņš, Arnolds Keisters, Olafs Klūdziņš, Gatis Līcis, Dzintra Medne, Indra Priede,
Anastasija Prokopenko, Valts Variks, Aigars Vītols, Juris Žilko), ,,Pret” – nav, ,,Atturas” – nav,
Ķekavas novada dome NOLEMJ:

1. Noteikt, ka pašvaldības vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas priekšsēdētājam, sekretāram
un komisijas locekļiem apmaksājamais darba stundu skaits pašvaldības domes vēlēšanās ar
Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr. 1.§ 3. “Par Ķekavas novada
domes izveidoto komisiju locekļu darba samaksu” (prot.Nr.25) netiek ierobežots.
2. Šis lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Sēdes vadītāja:

(PARAKSTS*)

V.Baire

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