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LĒMUMS 

Rugāju novada Rugāju pagastā  

18.02.2021.                               Nr. 48 

                                                                                                                     (protokols Nr. 3, 24.§) 

Par deputātu atlīdzību 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. pants 

nosaka deputātu atlīdzības kārtību. Panta pirmā daļa nosaka deputātu atalgojuma ierobežojumus, 

paredzot, ka pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru, 

kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients 1,2. Savukārt komitejas priekšsēdētāja 

mēnešalga nedrīkst pārsniegt bāzes mēnešalgas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam 

piemērots koeficients 2,55. 

Minētā likuma otrā daļa nosaka, ka Pašvaldības dome reglamentē šā panta pirmajā daļā 

minētās mēnešalgas noteikšanas kārtību un apmēru, nepārsniedzot šā panta pirmajā daļā norādītos 

ierobežojumus. Ja šā panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punktā minētā amatpersona neieņem algotu 

amatu pašvaldības domē, tās mēnešalgu nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam.  

Rugāju novada domes 2013. gada 23. septembra noteikumu „Par atlīdzību Rugāju novada 

pašvaldībā” 12. punkts nosaka, ka par darbu domes, pastāvīgo komiteju sēdēs un citu deputātu 

pienākumu pildīšanu ar domes lēmumu tiek noteikta atlīdzība - stundas tarifa likme.  Līdz ar to 

nepieciešams ar domes lēmumu noteikt stundas tarifa likmi par deputāta darbu un komitejas 

priekšsēdētāja darbu. 

Ņemot vērā augstāk aprakstītos ierobežojumus un Valsts kancelejas publicēto bāzes 

mēnešalgas apmēru (2021. gadam tas ir 1025.29 EUR), pašvaldības domes deputāta mēnešalgas 

maksimālais apmērs 2021. gadā ir 7,69 EUR stundā un komitejas priekšsēdētāja mēnešalgas 

maksimālais apmērs ir 16,34 EUR stundā. Šobrīd deputāta stundas tarifa likme ir 6,00 EUR, 

savukārt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Saimniecisko jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja stundas tarifa likme ir 9,00 EUR stundā. Rugāju novada domes priekšsēdētāja 

ierosina deputātiem noteikt mēnešalgas stundas tarifa likmi 7,00 EUR apmērā, bet Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu un Saimniecisko jautājumu komitejas priekšsēdētāja mēnešalgas 

stundas tarifa likmi 10,00 EUR apmērā.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likuma” 5. panta otro daļu un saskaņā ar Rugāju novada domes noteikumu 12. punktu, un Finanšu 

komitejas 2021. gada 11. februāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, 

Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, 

Rugāju novada dome nolemj: 

1. Noteikt pašvaldības domes deputāta mēnešalgas stundas tarifa likmi 7,00 EUR apmērā. 

Stundas tarifa likmi sākt piemērot ar 2021. gada 1. februāri. 

2. Noteikt Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Saimniecisko jautājumu komitejas 

priekšsēdētāja mēnešalgas stundas tarifa likmi 10,00 EUR apmērā. Stundas tarifa likmi sākt 

piemērot ar 2021. gada 1. februāri. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt galvenajai grāmatvedei Ilgonai Šaicānei. 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                     S.Kapteine 
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