
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 23.janvārī                                                                  Nr. 2, 39.& 
                                                                               Lēmums Nr.40 

 
 

Par groz ījumiem Il ūkstes novada domes 26.01.2012. l ēmum ā Nr.10 „Par Il ūkstes novada 
pagastu p ārvalžu amata vien ību un amata algu apstiprin āšanu” 

 
  

Pamatojoties  uz Latvijas Republikas  likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu, Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 
27.08.2013. noteikumiem Nr.665 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo 
stundas tarifa likmi“, Euro ieviešanas kārtības likumu un ņemot vērā 27.12.2013. Ilūkstes 
novada domes lēmumu Nr.554 (prot.Nr.23., 28.&) „Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku 
darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 2014.gadā“, novada dome nol ēma: 
 
1. Ar 2014.gada 1.febru āri  veikt grozījumus Ilūkstes novada Bebrenes pagasta pārvaldes 
amata vienību un amatalgu sarakstā: 
1.1 Palielin āt amata vienību “Apsaimniekojam ās teritorijas p ārzinis” par 0,25 slodzi un 
noteikt nepilnu darba laiku - 0,75 slodzi un darba algu EUR 369,95 (LVL 260,00) un EUR 35,57 
(LVL 25,00), saskaņā ar 27.12.2013. domes lēmumu Nr.554; 
1.2  Likvid ēt amata vienību „Ugunsdz ēsības autovad ītājs/autovad ītājs“ . 
1.3 Veikt grozījumus 26.01.2012. domes lēmuma Nr.10 “Par Ilūkstes novada pagastu pārvalžu 
darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu” 2.5 punkta 2.5.7 apakšpunktā  un 
izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p. 
k. Amats Profesijas 

kods 
Algas likme 
mēnesī EUR 

Algas likme mēnesī 
LVL 

Amata 
vienību 
skaits 

2.5.7 Apsaimniekojam ās 
teritorijas p ārzinis  

5153 02 369,95  
un 35,57 

saskaņā ar 
27.12.2013. 

domes 
lēmumu 
Nr.554 

260,00 
un 25,00 saskaņā 

ar 27.12.2013. 
domes lēmumu 

Nr.554 
0,75 

 

1.4 Izslēgt 26.01.2012. domes lēmuma Nr.10 “Par Ilūkstes novada pagastu pārvalžu darbinieku 
amata vienību un amata algu apstiprināšanu” 2.5 punkta 2.5.6 apakšpunktu. 

1.5 Uzdot Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājai Benitai Štrausai veikt Latvijas Republikas 
normatīvo aktu kārtībā noteiktās darbības, kas saistītas ar šī lēmuma izpildi. 

 



2. Ar 2014.gada 1.febru āri  veikt grozījumus Ilūkstes novada Dvietes pagasta pārvaldes amata 
vienību un amatalgu sarakstā: 

 
2.1 Palielināt amata vienību “Muzeja „Aps ītes” vad ītājs” par 0,25 slodzi un noteikt normālo 
darba laiku un darba algu EUR 284,57(LVL 200,00) un EUR 35,57 (LVL 25,00), saskaņā ar 
27.12.2013. domes lēmumu Nr.554; 
 
2.2 Likvidēt amata vienību „Ugunsdz ēsības autovad ītājs“ . 

 

2.3 Veikt grozījumus 26.01.2012. domes lēmuma Nr.10 “Par Ilūkstes novada pagastu pārvalžu 
darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu” 3.2 punkta 3.2.4 apakšpunktā un 
izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p. 
k. Amats Profesijas 

kods 
Algas likme 
mēnesī EUR 

Algas likme 
mēnesī LVL 

Amata 
vienību 
skaits 

3.2.4 Muzeja „Apsītes” 
vadītājs 

2621 11 284,57 
un 

35,57 saskaņā 
ar 27.12.2013. 

domes 
lēmumu 
Nr.554 

200,00 
un 

25,00 saskaņā ar 
27.12.2013. 

domes lēmumu 
Nr.554 

1,0 

 

2.4 Izslēgt 26.01.2012. domes lēmuma Nr.10 “Par Ilūkstes novada pagastu pārvalžu darbinieku 
amata vienību un amata algu apstiprināšanu” 3.2 punkta 3.2.7 apakšpunktu. 
 
2.5 Uzdot Dvietes pagasta pārvaldes pārzinei Ivetai Plonei veikt Latvijas Republikas normatīvo 
aktu kārtībā noteiktās darbības, kas saistītas  ar šī lēmuma izpildi. 
 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                     Stefans Rāzna  


