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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2016.gada 15.februār ī                                                                                        Nr. 37 
                                                                                         prot. Nr.3, 1.§  
  
 
Par grozījumiem 2015. gada 29.janvāra  lēmumā Nr.41 “Par Il ūkstes novada pašvaldības un 

tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu” 
              

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām“ 21.pantu,  Ministru kabineta 

24.11.2015. noteikumiem  Nr.656  „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba 

laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu“, ievērojot Ilūkstes novada domes 

29.12.2015. lēmumu Nr.430 „Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti 

minimālajai darba algai 2016. gadā“, novada dome nolēma: 

1. Ar 2016.gada 1. martu izdarīt grozījumus Il ūkstes novada pašvaldības darbinieku amatu vienību un 

amatalgu sarakstā (1.pielikums): 

1.1 Aizstāt amata vienību “Tūrisma informācijas centra speciālists” ar “Tūrisma un attīstības speciālists” un  
noteikt mēnešalgas likmi 36,0 %; 

1.2 Palielināt amata vienību “Izglītības speciālists” par 0,25 slodzi un noteikt mēnešalgas likmi 47,2 %; 

1.3 Noteikt amata vienībai “Ilūkstes novada izglītības metodiķis” mēnešalgas likmi 31,5 %;  

1.4 Noteikt amata vienībai “Ilūkstes novada izglītības metodiķis” mēnešalgas likmi 31,5 %; 

1.5 Izveidot jaunu amata vienību “Dizaina speciālists”, nosakot nepilnu darba laiku (0,5 slodzi) un 
mēnešalgas likmi 44%. 

 

2. Ar  2016.gada 1. martu izdarīt grozījumus Il ūkstes novada pašvaldības tehnisko darbinieku amatu 

vienību un amatalgu sarakstā (2.pielikums): 

2.1 Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks” ar “Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza 

tehniku)” un palielināt algas likmi par  EUR 10,00;  

2.2. Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks” ar “Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza 

tehniku)” un palielināt algas likmi par  EUR 10,00;  

2.3.  Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (sezonas 6 mēn.)” ar “Labiekārtošanas strādnieks 

(darbs ar dārza tehniku) ( sezonas 6 mēn.)” un palielināt algas likmi par  EUR 10,00; 
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3. Ar 2016.gada 1.martu  izdarīt grozījumus Il ūkstes novada izglītības iestāžu amatu vienību un 

atalgojuma sarakstā (3.pielikums):  

3.1 Bebrenes vispārizgl ītojošā un profesionālā vidusskola: 

3.1.1 Palielināt amata vienībai “Dienesta viesnīcas vadītājs” algas likmi par EUR 10,00; 

3.1.2 Palielināt amata vienībai “Dežurants dienesta viesnīcā”  darba algu, nosakot stundas tarifa likmi 2,25 

EUR/h; 

3.1.3 Samazināt amata vienību “Apkures/krāšņu kurinātājs (8 mēn.)” par 4 slodzēm; 

3.1.4. Samazināt amata vienību “Gadījuma darbu strādnieks (4 mēn.)” par 3 slodzēm; 

3.1.5. Palielināt  amata vienību “Gadījuma darbu satrādnieks (12 mēn.)” par 2 slodzēm. 

 

3.2 Ilūkstes 1.vidusskola: 

3.2.1 Palielināt amata vienību “Laborants” par 0,25 slodzi; 

3.2.2 Svītrot  amata vienību “Bērnu aprūpētājs (9 mēn.)”;  

3.2.3 Svītrot  amata vienību “Internāta skolotājs (9 mēn.)”.  

 

3.3 Ilūkstes Sadraudzības vidusskola: 

3.3.1 Palielināt amata vienībai “Bērnu aprūpētājs (9 mēn.)” algas likmi par EUR 10,00; 

3.3.2. Palielināt amata vienībai “Internāta skolotājs  (9 mēn.)” algas likmi par EUR 10,00. 

 

3.4. Eglaines pamatskola: 

3.4.1 Palielināt amata vienībai “Pirmsskolas pedagoga palīgs” algas likmi par EUR 15,00. 

 

3.5. Raudas internātpamatskola:  

3.5.1 Palielināt amata vienībai “Bērnu aprūpētājs” algas likmi par EUR 10,00. 

 

3.6. Ilūkstes novada Sporta skola: 

3.6.1 Palielināt amata vienību “Tehniskais speciālists” par 0,5 slodzi; 

3.6.2 Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (sezonas 7 mēneši) ” ar “Gadījuma darbu strādnieks 

(sezonas 8 mēneši)”. 

 

3.7. Ilūkstes mūzikas un mākslas skola: 

3.7.1  Palielināt amata vienību “Lietvedības sekretārs” par 0,25 slodzi. 

 

3.8. Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Il ūkstes pirmsskolas grupa: 

3.8.1 Palielināt amata vienībai “Pirmsskolas pedagoga palīgs” algas likmi par EUR 15,00; 

3.8.2 Palielināt amata vienībai “Pavārs” algas likmi par EUR 10,00. 
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3.9. Il ūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Subates pirmsskolas grupa: 

3.9.1 Palielināt amata vienībai “Pirmsskolas pedagoga palīgs” algas likmi par EUR 15,00. 

 

3.10. Il ūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” Bebrenes pirmsskolas grupa: 

3.10.1 Palielināt amata vienībai “Pirmsskolas pedagoga palīgs” algas likmi par EUR 15,00. 

 

4. Ar 2016.gada 1.martu  izdarīt grozījumus Il ūkstes novada pagastu pārvalžu amatu vienību un 

atalgojuma sarakstā (4.pielikums):  

4.1 Eglaines pagasta pārvalde: 

4.1.1 Izveidot amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza tehniku) (4 mēn.)”, noteikt 1,0 

slodzi un mēnešalgu EUR 380,00; 

4.1.2. Izveidot amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza tehniku) (4 mēn.)”, noteikt 1,0 

slodzi un mēnešalgu EUR 380,00. 

 

4.2 Bebrenes pagasta pārvalde: 

4.2.1 Samazināt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks” par 1 slodzi; 

4.2.2 Izveidot amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza tehniku)”, noteikt 1,0 slodzi un 

mēnešalgu EUR 380,00; 

4.2.3. Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (7 mēneši)” 0,5 slodze  ar amata vienību 

“Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza tehniku) (7 mēneši)” 0,5 slodze  un palielināt algas likmi par 

EUR 10,00; 

4.2.4. Palielināt amata vienībai “Apsaimniekojamās teritorijas pārzinis” darba slodzi par 0,25. 

 

4.3. Dvietes pagasta pārvalde: 

4.3.1. Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (7 mēneši)” 1,0 slodze  ar  amata vienību 

“Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza tehniku) (7 mēneši)” 1,0 slodze un palielināt algas likmi par 

EUR 10,00; 

4.3.2 Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (7 mēneši)” 0,5 slodze  ar amata vienību 

“Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza tehniku) (7 mēneši) ” 0,5 slodze un palielināt algas likmi par 

EUR 10,00. 

 

4.4. Pilskalnes pagasta pārvalde 

4.4.1. Samazināt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks” uz 1,0 slodzi;   

4.4.2 Izveidot amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks (darbs ar dārza tehniku)” 1,0  slodze un noteikt 

mēnešalgu EUR 380,00. 
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4.5. Šēderes pagasta pārvalde 

4.5.1. Aizstāt amata vienību “Labiekārtošanas strādnieks” 1,5 slodze  ar amata vienību “Labiekārtošanas 

strādnieks (darbs ar dārza tehniku)” 1,5 slodze un palielināt algas likmi par EUR 10,00. 

 

4.6. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde 

4.6.1 Palielināt amata vienībai “Tehniskais strādnieks” algas likmi par EUR 10,00. 

 

5. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 1.pielikuma  1.41, 
1.51, 1.52 , 1.53  punktos, papildināt ar 1.58.1 punktu un izteikt šādā redakcijā: 

Nr.p.k Amata vienība Darba laiks Mēneša algas likme % no 
priekšsēdētāja algas 

1.41 Tūrisma un 
attīstības speciālists 

Normālais darba 
laiks 

(40 h nedēļā) 

36,0 %  no priekšsēdētāja algas 

1.51 Izglītības 
speciālists 

Normālais darba 
laiks 

(40 h nedēļā) 

47,2 %  no priekšsēdētāja algas 

1.52 Ilūkstes novada 
izglītības 
metodiķis 

Normālais darba 
laiks 

(40 h nedēļā) 

31,5 % no priekšsēdētāja algas 

1.53 Ilūkstes novada 
izglītības 
metodiķis 

Normālais darba 
laiks 

(40 h nedēļā) 

31,5 % no priekšsēdētāja algas 

1.58.1 Dizaina 
speciālists 

Nepilns darba laiks 
(20 h nedēļā) 

44,0 % no priekšsēdētāja algas  

 
 
6. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 2.pielikuma  1.7, 1.8, 
1.9  punktos un izteikt šādā redakcijā: 
 
Nr.p.k. Amata vienība Darba laiks Mēneša algas likme EUR 

1.7 
Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs 
ar dārza tehniku) 

Normālais darba 
laiks 

(40 h nedēļā) 
380,00 

1.8 
Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs 
ar dārza tehniku) 

Normālais darba 
laiks 

(40 h nedēļā) 
380,00 

1.9 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs 
ar dārza tehniku) 

(sezonas 6 
mēneši) 

Normālais darba 
laiks 

(40 h nedēļā) 
380,00 
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7. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  1.4, 
1.10, 1.17, 1.18, 1.19  punktos un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

1.4 Dienesta viesnīcas 
vadītājs 

5151 12 420,00 1,0 

1.10 Dežurants (dienesta 
viesnīcā) 

5419 11 Stundas tarifa 
likme 2,25 EUR/h 

3,0 

1.17 Gadījuma darbu 
strādnieks  (12 mēn.) 

9622 01 MK noteiktā 
minimālā darba 

alga 

3,3 

1.18 Gadījuma darbu 
strādnieks  (4 mēn.) 

9622 01 MK noteiktā 
minimālā darba 

alga 

0,5 

1.19 Apkures krāšņu 
kurinātājs 8 mēn.) 

8182 04 MK noteiktā 
minimālā stundas 

tarifa likme 

3,0 

 
8. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  2.8 
punktā, svītrot 2.10, 2.16 punktus un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

2.8 Laborants 7549 01 376,00 1,25 
 
 
9. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  3.9 un  
3.10 punktos un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

3.9 Bērnu aprūpētājs  
(9 mēn.) 

5311 05 380,00 1,0 

3.10 Internāta skolotājs 
 (9 mēn) 

2359 07 MK noteiktā 
minimālā darba 
alga pārējiem 

pedagogiem, ņemot 
vērā pedagoģisko 

darba stāžu un 
darba samaksas 

palielinājums par 
EUR 10,00 

1,0 

 
10. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  4.9 
punktā un izteikt šādā redakcijā: 
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Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

4.9 Pirmsskolas 
pedagoga palīgs 

2359 05 397,00 2,0 

 
11. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  6.13 
punktā un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

6.13 Bērnu aprūpētājs 5311 05 380,00 4,0 
 
12. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  7.16 un 
7.17 punktos un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

7.16 Tehniskais 
speciālists 

/saimniecības 
pārzinis 

3113 10 
5151 11 

500,00 1,5 

7.17 Gadījuma darbu 
strādnieks (sezonas 8 

mēneši) 

9622 01 MK noteiktā 
minimālā darba 

alga 

1,0 

 
13. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  8.2 
punktā un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

8.2 Lietvedības sekretārs 4120 03 379,00 0,75 
 
 
14. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma 9.3. un 
9.8 punktos un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

9.3 Pavārs 5120 02 389,00 1,0 
9.8 Pirmsskolas 

pedagoga palīgs 
2359 05 391,00 8,5 

 
 
15. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  10.2 
punktā un izteikt šādā redakcijā: 
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Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

10.2 Pirmsskolas 
pedagoga palīgs 

2359 05 391,00 2,0 

 
 
16. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 3.pielikuma  12.2 
punktā un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

12.2 Pirmsskolas 
pedagoga palīgs 

2359 05 391,00 1,5 

 
 
17. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 4.pielikumā, to 
papildinot ar 1.9.1 punktu un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

1.9.1 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs ar 
dārza tehniku) (4 

mēn.) 

9214 03 380,00 2,0 

 
 
18. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 4.pielikuma 2.6, 2.8, 
2.10  punktā, papildinot ar 2.8.1punktu un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

2.6 Apsaimniekojamās 
teritorijas pārzinis 

5153 02 456,00 1,0 

2.8 Labiekārtošanas 
strādnieks  

9214 03 MK noteiktā 
minimālā darba 

alga 

1,0 

2.8.1 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs ar 

dārza tehniku)  

9214 03 380,00 1,0 

2.10 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs ar 
dārza tehniku) (7 

mēn.) 

9214 03 380,00 0,5 

 
 
19. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 4.pielikuma 3.7  un 
3.9 punktos un  izteikt šādā redakcijā: 
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Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

3.7 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs ar 
dārza tehniku) (7 

mēn.) 

9214 03 380,00 1,0 

3.9 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs ar 
dārza tehniku) (7 

mēn.) 

9214 03 380,00 0,5 

 
20. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 4.pielikuma 4.6 
punktā un papildināt ar 4.6.1 punktu un  izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

4.6 Labiekārtošanas 
strādnieks  

9214 03 MK noteiktā 
minimālā darba 

alga 

0,5 

4.6.1 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs ar 

dārza tehniku)  

9214 03 380,00 1,0 

 
21. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 4.pielikuma 5.4 
punktā un izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

5.4 Labiekārtošanas 
strādnieks (darbs ar 

dārza tehniku)  

9214 03 380,00 1,5 

 
 22. Izdarīt grozījumus 29.01.2015. domes lēmuma Nr.41 (prot.Nr.2, 39.&)  „Par Ilūkstes novada 
pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu“ 4.pielikuma 6.6 
punktā un izteikt šādā redakcijā: 

Nr.p.k. Amata vienība Profesijas kods Mēneša algas likme 
EUR 

Amatu 
vienību skaits 

6.6 Tehniskais strādnieks 9333 08 409,00 2,0 
 
23. Pirmsskolas pedagogiem, kuru darba apmaksa tiek finansēta no valsts un pašvaldības 
līdzekļiem, palielināt MK noteikumos noteikto pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi, ņemot 
vērā pedagoģiskā darba stāžu un nodarbību sagatavošanai paredzēto apmaksu  par 15.00 euro uz 
slodzi. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 
 


