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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
2015.gada 10.septembrī                                                                              Nr. 329 
                                                                                         prot. Nr.18, 1.§  
  
 

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

 
Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2015.gadam”, 2015.gada 18.augusta 

Ministru kabineta rīkojumu Nr.437 „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- 
pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”, saskaņā ar 28.07.2009. MK 
noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un atbilstoši 22.12.2009. 
MK 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. pašvaldības noteikumiem Nr.1/2013 „Kārtība, kādā tiek 
aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai Ilūkstes 
novada izglītības iestādēm”, kā arī ņemot vērā sociālo, izglītības un kultūras 
jautājumu komitejas atzinumu (.09.09.2015.protokols Nr.9) par atbalstu pašvaldības 
IZM mērķdotācijas sadales komisijas 04.09.2015.pieņemtajiem lēmumiem, novada 
dome nolēma:  

1.Apstiprināt LR IZM piešķirtās mērķdotācijas EUR 531886,00 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 4 mēnešiem (septembris- decembris) 
EUR 359 592.00 sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar pašvaldības 
IZM mērķdotācijas sadales komisijas 04.09.2015. atzinumu.  

1.2. 2015.gada mērķdotācijas interešu izglītības programmām 4 mēnešiem 
(septembris- decembris) EUR 13 298.00 sadalījumu pa izglītības iestādēm 
saskaņā ar pašvaldības IZM mērķdotācijas sadales komisijas 04.09.2015. 
atzinumu. 
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1.3. 2015.gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 4 mēnešiem (septembris- 
decembris) EUR 24 776.00 sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar 
pašvaldības  IZM mērķdotācijas sadales komisijas 04.09.2015.atzinumu. 

1.4. 2015.gada mērķdotācijas pašvaldību speciālajām un pirmskolas 
izglītības iestādēm, internātskolām 4 mēnešiem (septembris- decembris) 
EUR 134 220.00 sadalījumu saskaņā pašvaldības  IZM mērķdotācijas 
sadales komisijas atzinumu. 

2. Paaugstināt no 01.09.2015. līdz 31.12.2015. izglītības iestāžu vadītāju MK 
noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktās 
zemākās mēneša darba algas likmes par slodzi: 

 
2.1. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei par 

30%; 
2.2. Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei par 10%; 
2.3. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei par 10%;  
2.4. Eglaines pamatskolas direktorei par 10%; 
2.5. Subates pamatskolas direktoram par 10 %. 

3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem: 
3.1. Ilūkstes 1.vidusskolā paaugstināt no 01.09.2015. līdz 31.12.2015. par 

EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi) pedagogu darba algas likmi no MK 
noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktās 
zemākās algas likmes; 

3.2. izlietot iedalīto mērķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī paredzēt 
rezerves līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, sastādot atbilstošas pedagogu 
tarifikācijas; 

3.3. saskaņot pedagogu tarifikācijas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta, 
un finanšu un grāmatvedības nodaļās.  

4.Apstiprināt novada speciālistu izglītības jomā slodzes un darba samaksu, saskaņā ar 
pašvaldības   IZM mērķdotācijas sadales komisijas atzinumu.  
5.Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas 
p.i. un finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas p.i. 

 
Pielikumā : pašvaldības   IZM mērķdotācijas sadales komisijas 04.09.2015. protokols  
uz 4 lapām. 
 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                             Maigurs Krievāns 

 


