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LĒMUMS 
                                               Ilūkstē      

 
2016.gada 29.septembrī                                                                                        Nr.360  
                                                                                         prot. Nr.12, 4.§    

 
Par grozījumiem 2015.gada 29.janvāra  lēmumā Nr.41 “Par Il ūkstes novada pašvaldības un 

tās iestāžu darbinieku amatu vienību un atalgojuma noteikšanu” 
 
 
2016.gada 16.jūlij ā Izglītības kvalitātes valsts dienests licencēja Ilūkstes novada Sporta skolas 

profesionālās ievirzes izglītības programmu “Peldēšana”. Licencētā peldēšanas programma 
2017.gadā tiks akreditēta. Sporta trenera (peldēšanā) darba alga un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas no pašvaldības budžeta jāfinansē līdz peldēšanas programmas akreditācijai un 
finansējuma piešķiršanai no valsts budžeta. 

Ar 2016.gada 5.septembri Ilūkstes novada sporta skolai uzraudzībā nodota dienesta viesnīca, 
līdz ar to saimniecisko darbu apjoms tiek palielināts.  

Ņemot vērā konstatēto un pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Ministru 
kabineta 27.12.2011. noteikumiem Nr.1036 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes 
sporta izglītības programmas”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi”, Ilūkstes novada Sporta skolas profesionālās ievirzes programmu 
“Peldēšana”, un finanšu komitejas 26.09.2016. atzinumu (prot.Nr.11, F3, lēm.Nr.355), ar 10 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Inese Vuškāne, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, 
Guntars Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa), PRET – 
nav, ATTURAS – 4 deputāti (Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs un Viktors Jasiņavičs), 
(saskaņā ar likumu “Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsošanā 
nepiedalās Pēteris Makaveckis), novada dome nolēma: 

1. Ar 2016. gada 1. oktobri izdarīt grozījumus Il ūkstes novada Sporta skolas amata vienību un 

amatalgu sarakstā (3.pielikums): 

1.1 Izveidot jaunu amata vienību “Sporta treneris (peldēšana)” ar darba samaksu saskaņā ar 
05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”; 

1.2 Palielināt amata vienību “Lietvedības sekretārs” par 0,5 slodzi; 

1.3 Aizstāt amata vienību “Saimniecības vadītājs” ar “Direktora vietnieks saimnieciskajā 
darbā”, palielināt par 0,5 slodzi un noteikt  mēnešalgas likmi EUR 610,00.  

 
2. Izdarīt  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.punktā šādus 
grozījumus: 

2.1. izteikt 7.2; 7.3. punktu šādā redakcijā: 
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Nr.p.k Amata vienība Profesijas kods Algas likme mēnesī 
EUR 

Amata vienību 
skaits 

7.2 Lietvedības 
sekretārs 

4120 03 379,00 1,0 

7.3 Direktora vietnieks 
saimnieciskajā 

darbā 

1345 07 610,00 1,0 

 

2.2. papildināt ar 7.18 punktu šādā redakcijā: 

Nr.p.k Amata vienība Profesijas kods Algas likme mēnesī 
EUR 

Amata vienību 
skaits 

7.18 Sporta treneris 
(peldēšana) 

3422 03 MK noteiktā alga 
izglītības jomas 
darbiniekiem 

1,0 

 
3. Kontroli  par šī lēmuma izpildi uzdot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu 
izpildītājai un Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājai. 

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                        Stefans Rāzna 


