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1. pielikums   
 Ilūkstes novada domes 2015. gada 29.janvāra lēmumam Nr.41 (prot.Nr.2., 39.&)  

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

                                                                                                                                                                                               
 
         Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku amatu vienību un amatalgu saraksts 

 

Nr.p.k. Amata vienība Darba laiks 

Mēneša algas 
 likme   

% no priekšsēdētāja  
algas 

1.1 Domes priekšsēdētājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktās 6.0 minimālās 
darba algas 

1.2 Izpilddirektors Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

90,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.3 Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 

vadītājs 
Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
70,0% no priekšsēdētāja 

algas 

1.4 Informācijas un sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītājs 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

70,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.5 Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītājs 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

60,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.6 Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs  Nepilns darba laiks  
(10h nedēļā) 

1.7 Jurists Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.8 Lietvedības nodaļas vadītājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.9 Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītājs 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.10 Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.11 Komunālās un saimniecības nodaļas 
vadītājs 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.12 Būvvaldes vadītājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas  

1.13 Subates pilsētas un Prodes pagasta 
pārvaldes vadītājs 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.14 Pilskalnes pagasta pārvaldes un 
Dvietes pagasta pārvaldes vadītājs 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.15 Bebrenes pagasta pārvaldes vadītājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.16 Eglaines pagasta pārvaldes un 
Šēderes pagasta pārvaldes vadītājs 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.17 Pilskalnes pagasta pārvaldes pārzinis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā 

44,0 % no priekšsēdētāja 
algas 

1.18 Dvietes pagasta pārvaldes pārzinis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā 

44,0 % no priekšsēdētāja 
algas 
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1.19 Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
vietnieks 

Nepilns darba laiks 
(10h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.20 Finanšu un grāmatvedības nodaļas 
vadītāja vietnieks 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.21 Attīstības plānošanas nodaļas 
vadītāja vietnieks  

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

54.4% no priekšsēdētāja 
algas 

1.22 Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja 
vietnieks  

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

54.4% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.23 Pašvaldības  policijas  inspektors Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.24 Galvenais arhitekts Normālais darba laiks  
(40h nedēļā 

54,4% no priekšsēdētāja 
algas 

1.25 Būvinspektors Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.26 Būvinženieris Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

51,7% no priekšsēdētāja 
algas 

1.27 Būvnieks/elektriķis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

55,5 % no priekšsēdētāja 
algas 

1.28 Enerģētiķis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.29 Datortīklu administrators Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

51,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.30 Vecākais finansists Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
54.4% no priekšsēdētāja 

algas 
1.31 Galvenais grāmatvedis Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
52,0% no priekšsēdētāja 

algas 
1.32 Vecākais grāmatvedis Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
48,0% no priekšsēdētāja 

algas 

 
 

1.33 Grāmatvedis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.34 Grāmatvedis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.35 Grāmatvedis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.35 Grāmatvedis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.37 Grāmatvedis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

1.38 Grāmatvedis Nepilns darba laiks  
(20h nedēļā) 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

 

1.39 Nodokļu administrators-grāmatvedis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 

 1.40 Personāllietu un iepirkumu 
speciālists 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

 

47.2% no priekšsēdētāja 
algas 
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1.41 Tūrisma informācijas centra 
speciālists 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.42 Darba aizsardzības un ugunsdrošības 

speciālists Ilūkstes  novadā 
Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
44,0% no priekšsēdētāja 

algas 
 

1.43 Sabiedrisko attiecību speciālists Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.44 Nekustamā īpašuma nodaļas 
speciālists  

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

40,8% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.45 Nekustamā īpašuma nodaļas 

speciālists  
Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
40,8% no priekšsēdētāja 
algas 

 
1.46 Pašvaldības pakalpojumu centra 

speciālists 
Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
40,0% no priekšsēdētāja 

algas 
 

1.47 Jurista palīgs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

 40,0 % no priekšsēdētāja 
algas 

1.48 Pašvaldības administrācijas sekretārs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.49 Pašvaldības tehniskais sekretārs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.50 Iepirkumu sekretārs Nepilns darba laiks 
(20h nedēļā) 

44,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.51 Izglītības speciālists Nepilns darba laiks 
(30h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.52 Ilūkstes novada izglītības metodiķis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
speciālistiem 

1.53 Ilūkstes novada izglītības metodiķis Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
speciālistiem 

1.54 Ilūkstes novada speciālais pedagogs  Nepilns darba laiks 
(MK noteiktā  21h piecu 

dienu nedēļā ir 
atbilstoša 1 likmei) 

MK noteiktā alga izglītības 
speciālistiem 

1.55 Ilūkstes novada logopēds Nepilns darba laiks 
(MK noteiktā  21 h 

piecu  dienu nedēļā ir 
atbilstoša 1 likmei) 

 

MK noteiktā alga izglītības 
speciālistiem 

1.56 Sporta metodiķis Normālais  darba laiks 
(40h nedēļā) 

32,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.57 Kasieris Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

40,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.58 Labiekārtošanas darbu un komunālās 
saimniecības pārzinis 

Normālais darba laiks 
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 

1.59. Ilūkstes 1. vidusskolas direktors Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.60. Bebrenes vispārizglītojošās  un 
profesionālās vidusskolas direktors 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.61. Ilūkstes bērnu un jauniešu centra 
direktors 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.62. Sadraudzības vidusskolas direktors Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 
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1.63. Subates pamatskolas direktors Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.64. Eglaines pamatskolas direktors Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.65. Raudas  internātpamatskolas  
direktors 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.66. Ilūkstes novada Sporta skolas 
direktors 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.67. PII “Zvaniņš” vadītājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.68. Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas 
direktors 

Nepilns darba laiks 
(40h nedēļā)  

MK noteiktā alga izglītības 
iestāžu vadītājiem 

1.69 Bāriņtiesas priekšsēdētājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.70 Sociālā dienesta vadītājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

56,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.71. Ilūkstes novada kultūras centra 
direktors 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

46,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.72. Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas 
direktors 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

46,0% no priekšsēdētāja 
algas 

1.73. DAC “Fēnikss’ vadītājs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

36,0% no priekšsēdētāja 
algas 

 
 

 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                       Stefans Rāzna 


