
 
 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS 

Ilūkstē 
      

2014.gada 23.janvārī                                                                  Nr. 2, 38.& 
                                                                               Lēmums Nr.39 

 
Par groz ījumiem 26.01.2012. domes l ēmum ā Nr.11 “Par Il ūkstes novada izgl ītības iest āžu 

darbinieku 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“ un ievērojot 23.02.2012. Ilūkstes 
novada domes lēmumu Nr.98 (prot.Nr.3.,49&) „Par grozījumiem domes 26.01.2012. lēmumā 
Nr.9 un lēmumā Nr.11“, novada dome nol ēma: 

1. Ar 2014.gada 1.febru āri  veikt grozījumus Bebrenes Profesionālās vidusskolas amata 
vienību un amatalgu sarakstā: 
1.1. Izveidot sekojošas amata vienības: 

1.1.1 “zirgu treneris” un noteikt normālo darba laiku un darba algu EUR 391,29 (LVL 
275,00) un EUR 35,57 (LVL 25,00) saskaņā ar 27.12.2013. domes lēmumu Nr.554; 

 1.1.2 “automaš īnas vad ītājs” un noteikt nepilnu darba laiku - 0,25 slodzi un darba algu 
normālā darba laika ietvaros EUR 313,03 (LVL 220,00) un EUR 35,57 (LVL 25,00), 
saskaņā ar 27.12.2013. domes lēmumu Nr.554; 

1.2. Samazināt amata vienību “gad ījuma darbu str ādnieks” par 0,25 slodzi un noteikt darba 
algu normālā darba laika ietvaros EUR 284,57 (LVL 200,00) un EUR 35,57 (LVL 25,00), 
saskaņā ar 27.12.2013. domes lēmumu Nr.554. 

1.3. Papildināt 26.01.2012. domes lēmuma Nr.11 “Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu 
darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu”” 1.1 punktu ar 1.1.15 un 1.1.16 
apakšpunktiem un izteikt šādā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Amats Profesijas 
kods 

Algas likme 
mēnesī EUR 

Algas likme 
mēnesī LVL 

Amata 
vienību 
skaits 

1.1.15 Zirgu treneris 5164 01 391,29 
un 

35,57 saskaņā 
ar 27.12.2013. 

domes 
lēmumu 
Nr.554 

275,00  
un 

25,00 
saskaņā ar 
27.12.2013. 

domes lēmumu 
Nr.554 

1,0 

1.1.16 Automašīnas 
vadītājs 

8322 01 313,03 
un 35,57 

saskaņā ar 

220,00 
un 25,00 saskaņā 

ar 27.12.2013. 
0,25 



27.12.2013. 
domes 
lēmumu 
Nr.554 

domes lēmumu 
Nr.554 

 
1.4. Veikt grozījumus 26.01.2012. domes lēmuma Nr.11 “Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu 
darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu”” 1.1 punkta 1.1.13 apakšpunktā  un 
izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amats Profesijas 
kods 

Algas likme 
mēnesī EUR 

Algas likme 
mēnesī LVL 

Amata 
vienību 
skaits 

1.1.13 Gadījuma darbu 
strādnieks  
(4 mēn) 

9622 01 284,57 
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 
2,25 

 
2. Ar 2014.gada 1.febru āri  veikt grozījumus Bebrenes vidusskolas amata vienību un amatalgu 
sarakstā: 

2.1 Palielināt amata vienību “šefpav ārs”  par 0,1 slodzi un noteikt darba algu normālā darba 
laika ietvaros EUR 327,26 (LVL 230,00) un EUR 35,57 (LVL 25,00) saskaņā ar 27.12.2013. 
domes lēmumu Nr.554; 

2.2 Veikt grozījumus 26.01.2012. domes lēmuma Nr.11 “Par Ilūkstes novada izglītības iestāžu 
darbinieku amata vienību un amata algu apstiprināšanu”” 1.2 punkta 1.2.13 apakšpunktā  un 
izteikt šādā redakcijā: 
 

Nr.p.k. Amats Profesijas 
kods 

Algas likme 
mēnesī EUR 

Algas likme 
mēnesī LVL 

Amata 
vienību 
skaits 

1.2.13 Šefpavārs 3434 01 327,26  
un 35,57 

saskaņā ar 
27.12.2013. 

domes 
lēmumu 
Nr.554 

230,00 
un 

25,00 saskaņā ar 
27.12.2013. 

domes lēmumu 
Nr.554 

1,1 

 
 
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Bebrenes Profesionālās vidusskolas un Bebrenes 
vidusskolas direktorei Ērikai Šaršunei. 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                     Stefans Rāzna  


