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NOLIKUMS 
                                               Ilūkstē      

2015.gada 24.aprīlī                                                                                        Nr. 4/2015 
                                                                                         prot. Nr.9, 5.§  
 

Grozījumi Il ūkstes novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra nolikumā Nr.1/2011 
„Par Il ūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku 

atlīdzības sistēmu” 
 

 Izdoti saskaņā ar likuma „ Par  pašvaldībām” 
 43.panta 1.daļas 2.punktu, Valsts un  pašvaldību 

                                                                           institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu  
 
 

1. Sakarā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma vairākiem 
grozījumiem, izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības  2011.gada 27.janvāra nolikumā Nr.1/2011 „Par 
Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu”  
šādus grozījumus: 
 
1.1.  Aizstāt 6.punktā vārdus “latos” uz “euro”. 

 
1.2. Aizstāt 12.3. apakšpunktā  vārdus „vienas mēnešalgas apmērā” ar vārdiem un skaitli „50 

procentiem no mēnešalgas”. 
 

1.3.  Aizstāt 17.punktā vārdus “latos” uz “euro”. 
 

1.4. Aizstāt 20.1. apakšpunktā skaitli „120” ar skaitli „75”. 
 

1.5. Dzēst 20.2. apakšpunktu. 
 

1.6. Aizstāt 21.3. apakšpunktā vārdus „vienas mēnešalgas apmērā” ar vārdiem un skaitli „50 
procentiem no mēnešalgas”. 

 
1.7. Aizstāt 33.punktā skaitli „20” ar skaitli „30”. 

 
1.8. Grozīt 35.punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
 

„35. Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma 
piemaksa, reglamentē šis  nolikums, ja Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā nav noteikts citādi.” 

 
1.9. Aizstāt 36.punktā skaitli „20” ar skaitli „30”. 
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1.10. Papildināt 36.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: 
 

“Piemaksu par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu vai vakanta amata 
(darba) pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā divām amatpersonām (darbiniekiem)”. 

 
1.11.  Aizstāt 40.punktā skaitli „15” ar skaitli „10”. 

 
1.12. Aizstāt 40.1. apakšpunktā skaitli „120” ar skaitli „75”. 

 
1.13. Dzēst 40.2 apakšpunktu. 

 
1.14. Aizstāt 44. punktā vārdus “saņemt” ar vārdiem “var saņemt” un „vienas mēnešalgas 

apmērā” ar vārdiem un skaitli „50 procentiem no mēnešalgas” . 
 

1.15. Papildināt Nolikumu ar 60. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
 
“60. Šajā Nolikumā noteikto atlīdzības sistēmā (darba samaksa, sociālās garantijas, 
atvaļinājumi) ietilpstošo maksājumu apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī 
laikposmu, uz kuru nosakāms  atlīdzības sistēmas maksājums, reglamentē šis nolikums, ja 
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā nav noteikts 
citādi. Ja šis nolikums nosaka citādi, tad pašvaldība vadās no Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktā un piemēro jaunāko spēkā 
esošo tiesību aktu.”. 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                   Stefans Rāzna 
 

 


