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LĒMUMS 

Ilūkstē 
      

2015.gada 29.janvār ī                                                                                        Nr. 3 
                                                                                         prot. Nr.2, 1.§  
 

 

Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības 
iestādēm, iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un pedagogu darba likmes paaugstināšanu 

 
Noklausoties, ar domes priekšsēdētāja 21.01.2015. rīkojumu Nr.4-1/9 ”Par komisijas izveidi 

mērķdotāciju sadalījumam Ilūkstes novada izglītības iestādēm”, izveidotās komisijas ziņojumu, kā 
arī ņemot vērā specifiku izglītības procesa nodrošināšanai izglītības iestādēs un pamatojoties uz 
likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, saskaņā ar Ministru kabineta 28.07.2009. noteikumiem 
Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2009. 
noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību 
izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai”, saskaņā ar 03.10.2013. noteikumiem Nr.1/2013 „Kārtība, kādā 
tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes novada 
izglītības iestādēm”, novada dome nolēma:  
1. Apstiprināt LR IZM piešķirtās mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 

1.1. 2015.gada mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības 
programmām 8 mēnešiem (janvāris - augusts) EUR 712 872.00, sadalījums pa izglītības 
iestādēm saskaņā ar 23.01.2015. IZM mērķdotācijas sadales komisijas protokolu; 

1.2. 2015.gada mērķdotācijas interešu izglītības programmām 8 mēnešiem (janvāris - augusts) 
EUR 26 539.00, sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar 23.01.2015. IZM 
mērķdotācijas sadales komisijas protokolu; 

1.3. 2015.gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 8 mēnešiem (janvāris - augusts) EUR 49 
136.00, sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar 23.01.2015. IZM mērķdotācijas sadales 
komisijas protokolu; 

1.4. 2015.gada mērķdotācijas pašvaldību speciālajām un pirmskolas izglītības iestādēm, 
internātskolām 8 mēnešiem (janvāris - augusts) EUR 250 896.00, sadalījums saskaņā ar 
23.01.2015.   IZM mērķdotācijas sadales komisijas protokolu. 

2. Paaugstināt no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. izglītības iestāžu vadītāju Ministru kabineta 
noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktās zemākās mēneša darba algas 
likmes par slodzi: 

2.1. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei par 25%; 
2.2. Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei par 20%; 
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2.3. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei par 20%;  
2.4. Eglaines pamatskolas direktorei par 10%; 
2.5. Subates pamatskolas direktoram par 10 %. 

3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem: 
3.1. Paaugstināt no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. izglītības iestāžu vadītāju vietnieku Ministru 

kabineta noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktās zemākās 
mēneša darba algas likmes par slodzi, nepārkāpjot Ministru kabineta noteikumu Nr.1616 
„K ārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksai” 14.punktā noteikto: 

3.1.1. vispārējās vidējās izglītības iestādēs līdz 7%; 
3.1.2. vispārējās pamata izglītības iestādēs līdz 5%; 
3.2. Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei paaugstināt no 01.01.2015. līdz 31.08.2015. par EUR 20.00 

(divdesmit euro, 00 centi) Ilūkstes 1.vidusskolas pedagogu darba algas likmi no Ministru 
kabineta noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktās zemākās algas 
likmes; 

3.3. izlietot iedalīto mērķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī paredzēt rezerves līdzekļus 
neparedzētiem gadījumiem pēc iestāžu vadītāju ieskatiem un nepieciešamības, sastādot 
atbilstošas pedagogu tarifikācijas; 

3.4. saskaņot pedagogu tarifikācijas Ilūkstes novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta, un 
finanšu un grāmatvedības nodaļās.  

4. Apstiprināt novada speciālistu izglītības jomā slodzes un darba samaksu, saskaņā ar pielikumu 
(pielikumā 23.01.2015.  IZM mērķdotācijas sadales komisijas protokols).  
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai un finanšu un 
grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniecei. 
 
 
 
Domes priekšsēdētājs                     Stefans Rāzna 
   


