
 
 
 
 
 
       

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2016.gada 22.decembrī                                                                                         Nr. 451 
                                                                                         prot. Nr.18, 1.§  
 
Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksas piesaisti minimālajai darba algai 

2017.gadā  
          

        Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta pirmās daļas 
27. punktu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, 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", Grozījumiem 
Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumos Nr. 656 "Noteikumi par minimālās mēneša 
darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu", 
27.01.2011. Ilūkstes novada domes nolikuma Nr.1/2011 ”Par Ilūkstes novada domes deputātu, 
pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu” 4.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu 
komitejas 19.12.2016. atzinumu (prot.Nr.14, 1.F§), ar 9 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs 
Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, Jānis Krievāns, Vitolds 
Kveders, Imants Rubļevskis, Inese Ziediņa), PRET – 3 (Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps 
Averjanovs), ATTURAS – 1 (Viktors Jasiņavičs), novada dome nolēma:  

1. Ar 2017.gada 1.janvāri darbiniekiem, kuri tiek finansēti no Ilūkstes novada pašvaldības budžeta, 
izņemot darbiniekus, kuriem pamatalga mēnesī izteikta procentuāli, atalgojumu paaugstināt par 
2,703 %. 

2. Ar 2017.gada 1.janvāri samazināt atalgojumu 20% apmērā darbiniekiem, kuriem noteiktā amata 
algas likme mēnesī izteikta procentuāli un kuri tiek finansēti no Ilūkstes novada pašvaldības 
budžeta, savstarpēji vienojoties ar darbiniekiem par nepilna darba laika noteikšanu proporcionāli 
algas samazinājumam, izņemot darbiniekus ar noteikto nepilno darba laiku (10 h nedēļā). 

3. Noteikt šī lēmuma 2.punktā minētajiem darbiniekiem saglabāt atalgojumu  2016.gada  līmenī. 
4. Izpildot šī lēmuma 2.punktā minēto, nodrošināt Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu    

darba procesa nepārtrauktību un darba pienākumu izpildi, saskaņā ar amata aprakstu. 
5. Paredzēt finansējumu Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada budžetā. 
6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu un grāmatvedības nodaļai. 
 
Pielikumā: 19.12.2016. protokols Nr.1 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku aptauju par  
                  iespēju pāriet uz nepilnu darba laiku un darba slodzes samazinājumu strādājošajiem uz nepilnu  
                  darba  laiku 2017.gadā” uz 1 lapas. 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


