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SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 26.janvārī                                                                    Nr. 1., 16.& 
                                                                       Lēmums Nr. 16 
 

Par pašvald ības domes priekšs ēdētāja, 
pašvald ības izpilddirektora un darbinieku, pašvald ības iest āžu vad ītāju amata vien ību 

un amata algu apstiprin āšanu  
 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 
pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu, kā arī 
ņemot vērā finanšu komitejas 23.01.2012. atzinumu (protokols Nr.1), ka, lai mazinātu izmaksas 
un veiktu izdevumu optimizāciju sastādot 2012.gada budžetu ir nepieciešams izvērtēt 
cilvēkresursu noslodzes efektivitāti, palielinot vai samazinot cilvēkresursu skaitu, funkciju 
realizēšanas atbilstību praksei un funkciju restrukturizācijas iespējas, atklāti balsojot ar 13 
bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:   

1. Likvid ēt 2012.gada 29. febru ārī sekojošas amata vienības: 
1.1. juridiskās nodaļas vadītājs; 

1.2. jurista palīgs; 

1.3. projekta vadītājs; 

1.4. būvuzraugs;  

1.5. autobusa vadītājs. 

2. Izveidot  jaunas amata vienības: 

2.1. ar 2012.gada 1.febru āri:   

2.1.1. Ilūkstes novada izglītības metodiķis (divas vienības); 

2.1.2. Ilūkstes novada speciālais pedagogs; 

2.1.3. Ilūkstes novada logopēds. 

2.2. ar 2012.gada 1.martu : 

2.2.1. jurists – (divas vienības); 

2.2.2. sekretāre. 

 
3. Aizst āt ar 2012.gada 1.martu  sekojošas amata  vienības: 

3.1. “Elektriķis Ilūkstes pilsētā un Pilskalnes pagastā” ar “Elektromontieris Ilūkstes 
pilsētā un Pilskalnes pagastā”; 

3.2. “Algu grāmatvedis” ar “Grāmatvedis”. 
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4. Apstiprin āt  šādas amata vienības un amatalgas: 
 

Nr.p. 
k. Amata vien ība Darba laiks 

Mēneša algas 
 likme   

 
4.1 Domes priekšsēdētājs Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktās 6.0 minimālās 

darba algas 
4.2 Izpilddirektors Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
90,0% no priekšsēdētāja 

algas 
 

4.3 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs  Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.4 Izglītības, kultūras un sporta 
nodaļas vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.5 Jurists Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.6 Jurists Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.7 Lietvedības nodaļas vadītājs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.8 Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.9 Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.10 Nekustamā īpašuma nodaļas 
vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.11 Bāriņtiesas priekšsēdētājs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.12 Sociālā dienesta vadītājs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.13 Informācijas un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.14 Komunālās un saimniecības 
nodaļas vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.15 Bebrenes pagasta pārvaldes 
vadītājs  

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.16 Pilskalnes pagasta pārvaldes 
vadītājs un Dvietes pagasta 
pārvaldes vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.17 Eglaines pagasta pārvaldes 
vadītājs un Šēderes pagasta 
pārvaldes vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.18 Subates pilsētas un Prodes 
pagasta pārvaldes vadītājs 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

4.19 Būvvaldes vadītājs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

 
 
 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
 

4.20 Galvenais arhitekts Normāls darba laiks  
(40h nedēļā 

54,4% no priekšsēdētāja 
algas 

4.21. Būvinspektors Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.22. Būvinženieris Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

51,7% no priekšsēdētāja 
algas (projekta īstenošanas 

laikā Ls 620,52) 
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4.23 Personāllietu un iepirkumu 
speciālists 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

4.24 Tūrisma informācijas centra 
speciālists 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.25 Pašvaldības pakalpojumu centra 
speciālists 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.26 Datortīklu administrators Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.27 Darba aizsardzības un 
ugunsdrošības speciālists  

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
4.28 Finanšu un grāmatvedības nodaļas 

vadītājas vietniece 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
54.4% no priekšsēdētāja 

algas 
4.29 Vecākais finansists Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
54.4% no priekšsēdētāja 

algas 
4.30 Galvenais grāmatvedis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
52,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.31 Vecākais grāmatvedis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
48,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.32 Grāmatvedis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
4.33 Grāmatvedis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
4.34 Grāmatvedis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
4.35 Grāmatvedis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
4.36 Grāmatvedis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
4.37 Grāmatvedis Nepilns darba laiks  

(20h nedēļā 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

 

4.38 Nodokļu administrators-
grāmatvedis 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

4.39 Nekustamā īpašuma nodaļas 
vadītāja vietnieks un speciālists 
Ilūkstes pilsētā 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

54.4% no priekšsēdētāja 
algas 

 
4.40 Attīstības plānošanas nodaļas 

vadītājas vietnieks  
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
54.4% no priekšsēdētāja 

algas 
4.41 Pašvaldības administrācijas 

sekretārs 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
44,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.42 Pašvaldības tehniskais sekretārs Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
44,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.43 Iepirkumu sekretārs Nepilns darba laiks 

(20h nedēļā) 
44,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.44 Sekretārs Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
36,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.45 Sabiedrisko attiecības speciālists Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
44,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.46 Izglītības speciālists Nepilns darba laiks 

(20h nedēļā) 
56,0% no priekšsēdētāja 

algas 
4.47 Ilūkstes novada izglītības metodiķis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

speciālistiem 
4.48 Ilūkstes novada izglītības metodiķis Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

speciālistiem 
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4.49 Ilūkstes novada speciālais 
pedagogs  

Nepilns darba laiks 
(ņemot vērā MK 

noteikto 21h 
atbilstību 1likmei 

5h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
speciālistiem 

4.50 Ilūkstes novada logopēds Nepilns darba laiks 
(ņemot vērā MK 

noteikto 21h 
atbilstību 1likmei 1h 

nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
speciālistiem 

4.51 Sporta metodiķis Normāls  darba 
laiks 

(40h nedēļā) 

32,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.52 Kasieris Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
4.53 Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists – Subates pilsētā un 
Prodes pagasta 

Normālais darba 
laiks  

(10h nedēļā) 
4.54 Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists – Dvietes pagastā 
Nepilns darba laiks 

(10h nedēļā) 
4.55 Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists – Eglaines pagastā 
Nepilns darba laiks 

(10h nedēļā) 
4.56 Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists – Šēderes pagastā 
Nepilns darba laiks 

(10h nedēļā) 
4.57 Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists – Bebrenes pagastā 
Nepilns darba laiks 

(10h nedēļā) 
4.58 Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists –Pilskalnes pagastā 
Nepilns darba laiks 

(10h nedēļā) 

40.8% no priekšsēdētāja 
algas 

 

4.59 Būvnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

43,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.60 Apdares darbu strādnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.61 Labiekārtošanas darbu un 
komunālās saimniecības pārzinis 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

30,0% (no priekšsēdētāja 
algas 

4.62 Elektromontieris Ilūkstes pilsētā un 
Pilskalnes pagastā 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

28,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.63 Kapu uzraugs (Ilūkstes pilsētā) Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.64 Labiekārtošanas strādnieks  
(Ilūkstes pilsētas stadionā) 
(sezonas 7 mēn.) 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.65 Labiekārtošanas strādnieks  
 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.66 Labiekārtošanas strādnieks  
(sezonas 6 mēn.) 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.67 Labiekārtošanas strādnieks  
(sezonas 6 mēn.) 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.68 Labiekārtošanas strādnieks  
(sezonas 6 mēn.) 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.69 Sētnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.70 Sētnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.71 Sētnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 
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4.72 Sētnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.73 Sētnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.74 Sētnieks Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

4.75 Autogreidera vadītājs Summētais darba 
laiks 

Stundas tarifa likme: par 
nobrauktajām stundām 2,00 
Ls/h; remonts – MK noteiktā 

min. stundas tarifa likme; 
4.76 Traktora vadītājs-autovadītājs Summētais darba 

laiks 
Stundas tarifa likme Ls.1.50 

4.77 Enerģētiķis Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.78 Apkopējs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

18,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.79 Apkopējs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

18,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.80 Apkopējs Nepilns darba laiks  
(20h nedēļā) 

18,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.81 Autobusa vadītājs/kurjers Summētais darba 
laiks 

Stundas tarifa likme 2,50Ls/h 

4.82 Apkures katla kurinātājs Summētais darba 
laiks 

MK noteiktā min.stundas 
tarifa likme 

4.83 Apkures katla kurinātājs Summētais darba 
laiks 

MK noteiktā min.stundas 
tarifa likme 

 
4.84 Ilūkstes 1. vidusskolas direktors Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

iestāžu vadītājiem 
4.85 Bebrenes Muižas vidusskolas 

direktors 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

iestāžu vadītājiem 
4.86 Ilūkstes bērnu un jauniešu centra 

direktors 
Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

iestāžu vadītājiem 
4.87 Sadraudzības vidusskolas direktors Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

iestāžu vadītājiem 
4.88 Subates pamatskolas direktors Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

iestāžu vadītājiem 
4.89 Eglaines pamatskolas direktors Normāls darba laiks  

(40h nedēļā) 
MK noteiktā alga izglītības 

iestāžu vadītājiem 
4.90 Raudas speciālās 

internātpamatskolas bērniem 
bāreņiem direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

4.91 Ilūkstes novada Sporta skolas 
direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

4.92 PII “Zvaniņš” vadītājs Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

4.93 Ilūkstes mūzikas skolas direktors Nepilns darba laiks 
(30h nedēļā)  

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

4.94 Ilūkstes novada kultūras centra 
direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

46,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.95 Ilūkstes novada centrālās 
bibliotēkas direktors 

Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

46,0% no priekšsēdētāja 
algas 

4.96 DAC Fēnikss vadītāja Normāls darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 
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5. Ar 2012.gada 1.martu samazin āt darba algu 10% apmērā pašvaldības amatpersonām, 
darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, kas minētas lēmuma 4.punktā, izņemot 4.punkta  4.18, 4.20 
līdz 4.22 (ieskaitot), 4.47 līdz 4.50 (ieskaitot), 4.53 līdz 4.61 (ieskaitot), 4.63 līdz 4.76 (ieskaitot), 
4.79 līdz 4.85 (ieskaitot), 4.87 līdz 4.90 (ieskaitot), 4.92 apakšpunktus. 
 
6. Kontrol i par lēmuma izpildi uzdot  Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektorei. 

 

Sēdes vadītājs                                                          Stefans Rāzna                       

 

               
 
 

 
 
 
 
 


