
 
 
 
 
 
 

 
 

LĒMUMS 
Ilūkstē 

      

2015.gada 29.janvār ī                                                                                        Nr. 41 
                                                                                         prot. Nr.2, 39.§  
 

Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma 
noteikšanu 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.panta piekto daļu, novada 
dome nolēma:   
1. Ar 2015.gada 1.janvāri  Ilūkstes novada pašvaldībā un tās iestādēs noteikt šādas amatu vienības un 
atalgojumu (atbilstoši 1.- 9. pielikumiem). 
2.  Atzīt par spēku zaudējušu 2012. gada 26.janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.10 (prot. Nr.1, 10.&) 
„Par Ilūkstes novada pagastu pārvalžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu”. 
3. Atzīt par spēku zaudējušu  2012. gada 26.janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.11 (prot. Nr.1, 11.&) 
„Par  Ilūkstes  novada izglītības iestāžu darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu”. 
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2012. gada 26.janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.12 (prot. Nr.1, 12.&) 
“Par Ilūkstes novada kultūras centra amata vienību un amata algu apstiprināšanu”. 
5. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.janvāra  Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.13 (prot. Nr.1, 13.&) 
„Par Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas amata vienību un amata algu noteikšanu 
6. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.janvāra  Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.14 (prot. Nr.1, 14.&) 
“Par Ilūkstes novada sociālā dienesta amata vienību un amatalgu apstiprināšanu”. 
7. Atzīt par spēku zaudējušu 2012.gada 26.janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.15 (prot. Nr.1, 15.&) 
“Par Ilūkstes novada bāriņtiesas amata vienību un amatalgu apstiprināšanu”. 
8. Atzīt par spēku zaudējušu 2012. gada 26.janvāra Ilūkstes novada domes lēmumu Nr.16 (prot. Nr.1; 16.&) 
“Par pašvaldības domes priekšsēdētāja, pašvaldības izpilddirektora un darbinieku, pašvaldības iestāžu 
vadītāju amata vienību un amata algu apstiprināšanu”. 
9. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektorei Līgai Bukovskai. 

 
Pielikumā: 1. Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amatu vienību un amatalgu saraksts uz 4 lapām. 
2. Ilūkstes novada pašvaldības tehnisko darbinieku amatu vienību un amatalgu saraksts uz 2 lapām. 
3. Ilūkstes novada izglītības iestāžu amatu vienību un atalgojuma saraksts uz 7 lapām. 
4. Ilūkstes novada pagastu pārvalžu amatu vienību un amatalgu saraksts uz 5 lapām. 
5. Ilūkstes novada kultūras centra amatu vienību un amatalgu saraksts uz 3 lapām.                   
6. Ilūkstes novada bāriņtiesas amatu vienību un amatalgu saraksts uz 1 lapas. 
7. Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas amatu vienību un amatalgu saraksts uz 2 lapām. 
8. Ilūkstes dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Fēnikss”amatu vienību un 
amatalgu saraksts uz 1 lapas. 
9. Ilūkstes novada sociālā dienesta amatu vienību un amatalgu saraksts uz  1 lapas. 
 
 
Domes priekšsēdētājs         Stefans Rāzna   


