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Pļaviņās

Darba kārtība:

4. Par SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa atalgojumu.

Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss
Sēdi protokolē protokoliste Madara Ūdre
Piedalās:
Domes deputāti — Aigars Lukss, Inga Djukareva, Valdis Mičulis, Iveta Ušacka, Mārtiņš Daģis, Modrīte
Bičevska, Andris Ambainis, Silga Stučka, Alita Kluša, Ingus Akmens, Elita Kaņepēja, Juris Ikaunieks,
Andrejs Bērziņš, Viktors Dudars — piedalās sēdē attālināti

4.5

Par SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa atalgojumu
(Ziņo: domes priekšsēdētājs Aigars Lukss)
Pļaviņu novada Darba samaksas un sociālo garantiju 7.1.punkts nosaka, ka darba samaksu
pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklim nosaka ar domes lēmumu.
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes locekļa amata alga EUR 1368,00 (viens tūkstotis
trīs simti sešdesmit astoņi euro OO centi) apmērā ir nemainīga kopš 2018.gada Laugusta.
2020.gada 4.februāra MK noteikumu nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību
un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes
locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 3.punkts nosaka, ka lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes
locekļu un padomes locekļu skaitu, kā arī mēneša atlīdzības maksimālo apmēru saskaņā ar šo noteikumu
pielikumu, kapitālsabiedrības iedala trijās grupās:
3.1 . mazas kapitālsabiedrības;
3.2. vidējas kapitālsabiedrības;
3.3. lielas kapitālsabiedrības.”
Saskaņā ar minēto MK noteikumu 6.punktu, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” ir iedalāma
kā maza kapitālsabiedrība, jo:
1) bilances kopsumma nepārsniedz 4 000 000 euro;
2) neto apgrozījums nepārsniedz 8 000 000 euro.
MK noteikumu 9.punkts nosaka, ka:
“Padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu, valdes
priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidējā
termiņa vai ilgtermiņa stratēģijā definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, atsevišķos gadījumos
nozari, kurā kapitālsabiedrība darbojas, kā arī:
9.1. kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;
9.2. kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru
kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos;
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9.3. šādus papildu vērtējuma kritērijus, kurus dalībnieku (akcionāru) sapulce vai padome (ja tāda
ir izveidota) var piemērot papildus šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem:
9.3.1. vidēja termiņa stratēģijā neplānotu vai pilnvarojuma līgumā neminētu, bet
kapitālsabiedrības jaunu funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildesnodrošināšana;

iepriekšējā pārskata gadā iesāktu un tuvākajā pārskata periodā izpildāmu kapitālsabiedrībai
nepieciešamu nozīmīga apjoma pārmaiņu vadīšana;
9.3.3. tautsaimniecībai vai stratēģiskās infrastruktūras uzlabošanai svarīgu nacionāla un
starptautiskā līmeņa projektu vadīšana un īstenošana;
9.3.4. būtisku risku un darbības grūtību novēršana, panākot kapitālsabiedrības darbības, finanšu un
neflnanšu mērķu izpildes uzlabošanos;
9.4. dalībnieku (akcionāru) sapulces vai padomes (ja tāda ir izveidota) noteiktus citus individuāla
vērtējuma kritērijus.”
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties 2020.gada 4.februāra MK noteikumu nr.63
“Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un
padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 8.,9.,
13.punktu, balsojot PAR — 8 deputāti (Aigars Lukss, Inga Djukareva, Mārtiņš Daģis, Modrīte
Bičevska, Ingus Akmens, Juris Ikaunieks, Andrejs Bērziņš, Viktors Dudars), PRET » nav, ATTURAS
5 deputāti (Valdis Mičulis, Iveta Ušacka, Silga Stučka, Alita Kluša, Elita Kaņepēja), balsojumā
nepiedalās 1 deputāts (Andris Ambainis), Pļaviņu novada dome NOLEMJ:
1. SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” valdes loceklim noteikt mēneša atlīdzību
1710,00 EUR apmērā.
2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada l.aprīli.
3. Domes juristei Ilgai Visockai veikt izmaiņas Pilnvarojuma līgumā, kas noslēgts ar SIA “Pļaviņu
Komunālie pakalpojumi” valdes locekli.
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Sēdes vadītājs
Domes priekšsēdētājs
25.03.2021.
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