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Par bijušās domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces V.Volontes 2015.gada
25.februārī izdotā rīkojuma Nr.LNP/4-1/15/48 „Par mēnešalgas apmēru
domes priekšsēdētājam A.Troskam” atcelšanu
Lielvārdes novada domes priekšsēdētājs J.Āboliņš 2015.gada 9.septembrī
iesniedza Lielvārdes novada domei vēstuli (reģ.Nr.LNP/1-6/15/2411-Ā) „Par
bijušās domes priekšsēdētāja A.Troskas un bijušās domes priekšsēdētāja
vietnieces V.Volontes mēnešalgām”. Iesniegumā norādīts, ka bijusī domes
priekšsēdētāja pirmā vietniece V.Volonte, 2015.gada 25.februārī izdodot
rīkojumu Nr.LNP/4-1/15/48 „Par mēnešalgas apmēru domes priekšsēdētājam
A.Troskam” (turpmāk tekstā – rīkojums), nav ievērojusi normatīvos aktus
(likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. un
3.pantu, rīkojuma izdošanas brīdī spēkā esošo Lielvārdes novada domes
2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums” 18.punktu) un rīkojumu izdevusi pamatojoties uz Lielvārdes novada
domes 2014.gada 29.janvāra sēdes Nr.2 lēmumā Nr.21 noteikto koeficientu
(2,75), līdz ar to rīkojums ir atceļams un nelikumīgi izmaksātā atlīdzība
aprēķināma un atmaksājama pašvaldības budžetā.
Iepazīstoties ar dokumentiem un izvērtējot normatīvo aktu regulējumu,
Lielvārdes novada domes secina sekojošo:
(1) Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka
„tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās
pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību”. 5.panta sestā daļa nosaka, ka
„Pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, deputātu, pašvaldības
administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzību nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam”. Saskaņā ar likuma
63.pantu „Domes priekšsēdētāja amats ir algots. Dome var lemt par citu domes
algotu amatu noteikšanu. Domes priekšsēdētāja mēnešalgu un piemaksu apmēru
nosaka dome.”
(2) Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likuma:

- 3.panta septīto daļu „Valsts un pašvaldību institūcijas pārskata amatpersonām
(darbiniekiem) noteikto atlīdzību, ņemot vērā valsts ekonomisko attīstību,
solidaritātes principu, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī (iekšzemes
kopprodukta izmaiņas, produktivitātes izmaiņas, inflācija, deflācija) un citus
pamatotus kritērijus”;
- 4.panta otro daļu „šajā likumā paredzētajos gadījumos amatpersonām
(darbiniekiem) mēnešalgu nosaka, Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā
statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša
vidējās darba samaksas apmēram (turpmāk- mēneša vidējās darba samaksas
apmērs), kas noapaļots pilnos euro, piemērojot attiecīgu koeficientu. Aprēķināto
mēnešalgu izmaksā, to noapaļojot pilnos euro”;
- 5.pantu „Pašvaldības domes deputātu mēnešalga nedrīkst pārsniegt mēneša
vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots
šāds koeficients: 1)pašvaldības domes priekšsēdētājam — līdz 3,64;
2)pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam — līdz 3,2. Pašvaldības dome
reglamentē šā panta pirmajā daļā minētās mēnešalgas noteikšanas kārtību un
apmēru, nepārsniedzot šā panta pirmajā daļā norādītos ierobežojumus.”
(3) Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā
informācija apliecina, ka valstī strādājošo mēneša vidējās darba samaksa
2012.gadā bija 685 euro, un 2013.gadā – 716 euro.
(4) Lielvārdes novada dome 2014.gada 29.janvāra sēdē Nr.2 ar lēmumu
Nr.21 Lielvārdes novada domes priekšsēdētājam mēnešalgas aprēķināšanai
noteica koeficientu 2,75 no valstī noteiktās vidējās darba samaksas apmēra
(EUR 685.00).
(5) Lielvārdes novada domes 2012.gada 25.aprīļa sēdē Nr.5 ar lēmumu Nr.3
apstiprinātajā Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzības nolikuma 16.punkts nosaka, ka „Domes priekšsēdētāja un domes
priekšsēdētāja pirmā vietnieka mēnešalgas aprēķināšanai piemērojamo
koeficientu, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk tekstā – Atlīdzības likums) noteikumiem,
nosaka Dome, izvērtējot veicamā darba iespējamos apjomus un citus pamatotus
kritērijus”.
(6) Rīkojuma izdošanas brīdī spēkā esošo Lielvārdes novada domes
2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums” 18.punkts noteica, ka „Pieņemot konkrētā gada pašvaldības budžetu,
dome ar lēmumu nosaka domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja
vietnieku amatalgu un piemaksu lielumu, kā arī papildatvaļinājuma ilgumu
darba dienās.” No 2015.gada 1.aprīļa spēkā esošo Lielvārdes novada domes
2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr.3 „Lielvārdes novada pašvaldības
nolikums” 19.punkts nosaka, ka „Dome ar lēmumu nosaka domes priekšsēdētāja
un domes priekšsēdētāja vietnieka amatalgu un piemaksu lielumu, kā arī
papildatvaļinājuma ilgumu darba dienās.”

(7) 2015.gada 2.februārī, pieņemot 2015.gada pašvaldības budžetu, dome
nelēma par domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka amatu algām, kā tas bija
noteikts Lielvārdes novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu
Nr.24 „Lielvārdes novada pašvaldības nolikums” 18.punktā un Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pantā.
Bijusī domes priekšsēdētāja pirmā vietniece V.Volonte ar 2015.gada 25.februāra
rīkojumu Nr.LNP/4-1/15/48 noteica bijušajam domes priekšsēdētājam
A.Troskam amata algu pamatojoties uz 2014.gada 29.janvāra domes lēmumā
Nr.21 noteikto koeficentu un piemērojot 2015.gadā valstī noteikto vidējās darba
samaksas apmēru par aizpagājušo, 2013.gadu, tādējādi palielinot mēnešalgas
apjomu, pie tam nosakot to ar atpakaļejošu datumu, tas ir no 01.01.2015.
(mēnešalga 2014.gadā tika aprēķināta 1883.75 euro, 2015.gadā - 1969.00 euro,
palielinājums – 85.25 euro).
(8) Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bijušajai domes
priekšsēdētāja pirmajai vietniecei V.Volontei nebija tiesību ar savu rīkojumu
noteikt mēnešalgu bijušajam domes priekšsēdētājam A.Troskam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.panta sesto daļu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu un 63.pantu, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta septīto daļu, 4.panta otro
daļu un 5.pantu,
2015.gada 25.februāra rīkojuma Nr.LNP/4-1/15/48 „Par mēnešalgas apmēru
domes priekšsēdētājam A/Troskam” izdošanas brīdī spēkā esošo Lielvārdes
novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 „Lielvārdes
novada pašvaldības nolikums” 18. un 19.punktu un Lielvārdes novada domes
2012.gada 25.aprīļa sēdē Nr.5 ar lēmumu Nr.3 apstiprinātajā Lielvārdes novada
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma 16.punktu
Balsošanā nepiedalās deputāte V.Volonte.
Balsojot: par – 7 deputāti (J.Āboliņš, I.Balodis, R.Graudiņš, D.Kļava,
I.Kreišmane, L.Krūmiņa, I.Rags); pret – 1 deputāts (A.Pētersons); atturas – 4
deputāti (A.Mazitāne, L.Prekele, V.Saleniece-Šmaukstele, A.Streile), Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Atcelt bijušās Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja pirmās vietnieces
V.Volontes 2015.gada 25.februārī izdoto rīkojumu Nr.LNP/4-1/15/48
„Par mēnešalgas apmēru domes priekšsēdētājam A.Troskam”.
2. Veikt A.Troskam uz 2015.gada 25.februāra rīkojuma Nr.LNP/4-1/15/48
pamata aprēķinātās un izmaksātās darba samaksas pārrēķinu atbilstoši
Lielvārdes novada domes 2014.gada 29.janvāra sēdes Nr.2 lēmumam
Nr.21.
Domes priekšsēdētājs

J.Āboliņš

