LĒMUMS
Ilūkstē
2021.gada 28.janvārī

Nr.34
prot. Nr.3, 32.§

Par darba samaksu novada domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai
izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 61.pantu,
Valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, saskaņā ar domes
27.01.2011. nolikumu Nr. 1/2011 “Par Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu
vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu”, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 28.01.2021.
atzinumu (prot.Nr.1, 4.F§) dotajā jautājumā, ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns,
Artūrs Bogdanovičs, Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis
Millers, Artis Simanovičs, Dace Stalidzāne, Irēna Kūliņa), PRET – 3 (Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis,
Kristaps Averjanovs), ATTURAS – 1 (Viktors Jasiņavičs), novada dome nolēma:
1. Noteikt ar 2021.gada 1.februāri domes deputātiem un atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai
izveidotajām komisijām, darba grupām un revidentiem šādu darba samaksu:
1.1. domes deputātam par deputāta pienākumu pildīšanu - EUR 6,95 (seši euro 95 centi) par
vienu stundu;
1.2. domes priekšsēdētāja vietniekam, kas neieņem algotu amatu domē, par domes priekšsēdētāja
pienākumu pildīšanu domes priekšsēdētāja uzdevumā, EUR 6,95 (seši euro 95 centi), bet pildot
domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā saņem atlīdzību 90% apmērā no
priekšsēdētāja mēnešalgas;
1.3. citu atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai izveidoto komisiju un darba grupu
priekšsēdētājiem un locekļiem – EUR 6,95 (seši euro 95 centi) par vienu stundu, bet ne vairāk kā
12 stundas mēnesī, ar nosacījumu, ka šo noteikto darba samaksu nepiemēro tiem komisiju un
darba grupu priekšsēdētājiem un locekļiem, kas ir pašvaldības algoti darbinieki un komisiju vai
darba grupu priekšsēdētāja vai locekļa pienākumus pilda sava algotā darba laikā;
1.4. novada domes revidentam - EUR 6,95 (seši euro 95 centi).
2. Uzdot kancelejas nodaļas vadītājai ik mēnesi veikt darba laika uzskaiti un iesniegt grāmatvedībā
līdz nākošā mēneša 3.datumam.
3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei.
4. Atzīt par spēku zaudējušu Ilūkstes novada domes 20.12.2018. lēmumu Nr.422 “Par darba
samaksu novada domes deputātiem, domes komisijām un citām domes funkciju pildīšanai
izveidotajām darba grupām un revidentiem”.
Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

