
 
 
 

 
 

 
 

 
LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      

2021.gada 28.janvārī                                                                                Nr.35 

                                                                                       prot. Nr.3, 33.§                

    

Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku darba samaksu 2021.gadā  
      

    Pamatojoties uz 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", Ministru kabineta 29.08.2017. 
noteikumiem Nr.511 “Grozījums 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”, Ilūkstes novada domes 27.01.2011. nolikuma Nr.1/2011 “”Par 
Ilūkstes novada domes deputātu, pašvaldības iestāžu vadītāju un darbinieku atlīdzības sistēmu” 
4.punktu, kā arī ņemot vērā finanšu komitejas 28.01.2021. atzinumu (prot.Nr.1, 5.F§) dotajā 
jautājumā, ar 11 balsīm PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Guntars 
Cepurītis, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Jāzeps Mačuks, Dainis Millers, Artis Simanovičs, Dace 
Stalidzāne, Irēna Kūliņa), PRET – 3 (Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Kristaps Averjanovs), ATTURAS – 
1 (Viktors Jasiņavičs), novada dome nolēma: 

1. Ar 2021.gada 1.februāri darbiniekiem, kuri tiek finansēti no Ilūkstes novada pašvaldības 
budžeta, darba samaksu palielināt par EUR 70,00 (septiņdesmit euro 00 centi) proporcionāli 
slodzei. 

2. Darbiniekiem ar procentuālo algas likmi, pēc darbinieku ieteikuma, noteikt nepilnu darba 
laiku, četras darba dienas nedēļā, ņemot vērā 2020.gadā noteikto minimālās algas apmēru 
EUR 430,00 (četri simti trīsdesmit euro 00 centi). 

3. Augstāk minētais neattiecas uz darbiniekiem ar noteikto nepilno darba laiku (12 h nedēļā) 
un domes 28.01.2021. lēmuma Nr.36 “Par Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 
darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanu” 1. pielikuma 1.64 punktu. 

4. Finansējumu paredzēt Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada budžetā. 
 

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Ilūkstes novada domes finanšu nodaļai. 
 
Pielikumā: 2021.gada 15.janvāra protokols Nr.1 “Par Ilūkstes novada pašvaldības darbinieku 
aptaujas par iespēju pāriet uz nepilnu darba laiku un darba slodzes samazinājumu strādājošiem 
nepilnu darba  laiku 2021.gadā” uz 4 lapām. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                          Stefans Rāzna 
 


