
 
 
 
 
 
 

 
 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
Ilūkstē 

      
2012.gada 26.janvārī                                                                    Nr. 1., 47.& 
                                                                       Lēmums Nr. 47 
 

Par projekta “Il ūkstes novada soci ālās atstumt ības riskam pak ļauto ģimeņu ar 
bērniem soci ālās kompetences veidošana”  īstenošanai nepieciešamo amata vien ību 

un amata algu apstiprin āšanu 

 

Saskaņā ar 2011.gada 15.decembra Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta 
īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda finansējuma piešķiršanu Nr. 2011/38, noslēgtu starp 
Nodarbinātības valsts aģentūru kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistīto sadarbības iestādi un 
Ilūkstes novada pašvaldību un pašvaldības projektā “Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam 
pakļauto ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” (nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIS/NVA/150) 
plānotajām aktivitātēm, paredzēts: 

1) izstrādāt soci ālās rehabilit ācijas programmas  (sociālo kompetenču attīstības programma vecākiem 
un dzīves un darba pamatprasmju attīstības programma ģimenēm), nodrošinot izstrādāto programmu 
satura atbilstību projektā paredzētajam mērķim un nodrošinot programmu pieejamību izstrādes 
procesa noslēgumā- 2012.gada 30.aprīlī par LVL 900,00  (deviņi simti lati 00 santīmi), ieskaitot LR 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, t.sk. VSAOI 24,09% apmērā; 

2) ieviest soci ālās rehabilit ācijas programmas  (sociālo kompetenču attīstības programma vecākiem 
un dzīves un darba pamatprasmju attīstības programma ģimenēm) un nodrošināt 1200 individu ālās 
psiholo ģiskās konsult ācijas projekta mērķa grupas personām (ģimenēm ar bērniem) par LVL 
18000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati 00 santīmi), ieskaitot LR normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, 
t.sk. VSAOI 24,09% apmērā. 

3) nodrošināt speciālistu darba spēju uzturēšanu un atjaunošanu 40 stundu apjomā par LVL 600,00  
(seši simti lati 00 santīmi), ieskaitot LR normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, t.sk. VSAOI 24,09% 
apmērā. 

4) augstāk minētās aktivitātes īsteno atbilstoši speciālisti: psihologs un psihoterapeits-supervizors. 

Pamatojoties uz LR likuma ‘Par pašvaldībām’’ 21.pantu, atklāti balsojot ar 13 bals īm par, pret – 
nav, atturas – nav, novada dome nol ēma:  

1. Apstiprin āt ar 2012.gada 1.febru āri  projekta “Ilūkstes novada sociālās atstumtības riskam pakļauto 
ģimeņu ar bērniem sociālās kompetences veidošana” (nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIS/NVA/150) 
īstenošanai nepieciešamās šādas amata vien ības un amata algas: 

1.1. psihologs no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 30.aprīlim ar darba samaksu LVL 900,00 
(deviņi simti lati 00 santīmi), ieskaitot LR normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, t.sk. VSAOI 
24,09% apmērā par 60 stundām. 

1.2. psihologs no 2012.gada 1.maija līdz 2013.gada 31.decembrim ar darba samaksu LVL 18000,00  
(astoņpadsmit tūkstoši lati 00 santīmi), ieskaitot LR normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, t.sk. 
VSAOI 24,09% apmērā par 1200 stundām. 

1.3. psihoterapeits –supervizors  ar darba samaksu 600,00 (seši simti lati 00 santīmi), ieskaitot LR 
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, t.sk. VSAOI 24,09% apmērā par 40 stundām. 

 

  

Sēdes vadītājs                                                                             Stefans Rāzna                       



 

 

 

                      
 

 

 
 

 
 
 
 
 


