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2. 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” 

                                                                                                                                                                                         
 

Il ūkstes novada pašvaldības tehnisko darbinieku amatu vienību un amatalgu saraksts 
 
 

Nr.p.k. Amata vienība Darba laiks 
Mēneša algas 
 likme  EUR 

 
1.1 Apdares darbu strādnieks Normālais darba laiks  

(40h nedēļā) 
571,00 

1.2 Apdares darbu strādnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

571,00 

1.3 Apdares darbu strādnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

571,00 

1.4 Elektromontieris  Ilūkstes 
pilsētā un Pilskalnes pagastā 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

554,00 

1.5 Kapu uzraugs (Ilūkstes pilsētā) Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.6 Labiekārtošanas strādnieks  
(Ilūkstes pilsētas 
stadionā)(sezonas 7 mēn.) 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.7 Labiekārtošanas strādnieks  
 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.8 Labiekārtošanas strādnieks  
 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.9 Labiekārtošanas strādnieks  
(sezonas 6 mēn.) 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.10 Labiekārtošanas strādnieks  
(sezonas 6 mēn.) 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.11 Labiekārtošanas strādnieks  
(sezonas 6mēn.) 

Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.12 Sētnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.13 Sētnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.14 Sētnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.15 Sētnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.16 Sētnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.17 Sētnieks Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.18 Autogreidera vadītājs Summētais darba laiks Stundas tarifa likme: par 
nobrauktajām stundām  3,07 

EUR/h; remonts – MK 
noteiktā min. stundas tarifa 

likme; 
1.19 Traktora vadītājs-autovadītājs Summētais darba laiks Stundas tarifa likme 2,61 

EUR/h 
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1.20 Apkopējs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.21 Apkopējs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) MK noteiktā min. darba alga 

1.22 Apkopējs Nepilns darba laiks  
(20h nedēļā) MK noteiktā min. darba alga 

1.23 Apkopējs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.24 Apkopējs Normālais darba laiks  
(40h nedēļā) 

MK noteiktā min. darba alga 

1.25 Autobusa vadītājs/kurjers Summētais darba laiks Stundas tarifa likme 4,03 
EUR/h  

1.26 Apkures katla kurinātājs Summētais darba laiks MK noteiktā min.stundas 
tarifa likme 

1.27 Apkures katla kurinātājs Summētais darba laiks MK noteiktā min.stundas 
tarifa likme 

 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 

 


