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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2016.gada 22.decembrī                                                                                         Nr. 461 
                                                                                         prot. Nr.18, 11.§  
 

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

 

Pamatojoties uz likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, Ministru kabineta 05.07.2016.  
noteikumiem Nr.447 (prot. Nr.33, 37.&) ”Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 
iestādēs”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 (prot. Nr.33, 35.&) „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi”, saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības 17.10.2016. noteikumiem Nr. 3/2016  
„K ārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu darba samaksai 
Ilūkstes novada izglītības iestādēm”, kā arī ņemot vērā mērķdotācijas sadales Ilūkstes novada 
izglītības iestādēm komisijas 14.12.2016. ieteikumus par IZM mērķdotācijas sadali un Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas 19.12.2016. atzinumu (prot.Nr.14, 6.S§), ar 11 balsīm 
PAR (Stefans Rāzna, Maigurs Krievāns, Artūrs Bogdanovičs, Dainis Millers, Pēteris Makaveckis, 
Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants Rubļevskis, Andis Ķīsis, Ilvars Ķīsis, Viktors Jasiņavičs), 
PRET – nav, ATTURAS – 2 (Inese Ziediņa, Kristaps Averjanovs), 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.  2017.gada mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības 
programmām 8 mēnešiem (janvāris- augusts)  EUR 783552,00  sadalījumu pa izglītības 
iestādēm saskaņā ar 14.12.2016. IZM mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 
(protokols Nr.3, 1.&); 

1.2.  2017.gada mērķdotācijas interešu izglītības programmām 8 mēnešiem (janvāris - 
augusts) EUR 36637,00, sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar 14.12.2016. IZM 
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.3, 1.&); 

1.3.  2017.gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 8 mēnešiem (janvāris- augusts) EUR 
55768,00 sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar 14.12.2016IZM mērķdotācijas 
sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.3, 1.&); 

1.4.  2017.gada mērķdotācijas pašvaldības speciālajai internātpamatskolai 8 mēnešiem 
(janvāris- augusts) EUR 107 853,00 sadalījumu saskaņā ar 14.12.2016. IZM 
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.3, 1.&); 

2. Piemērot novada metodisko apvienību vadītājiem par papildus metodisko darbu piemaksas 
sadalījumu 8 mēnešiem (janvāris- augusts) saskaņā ar 14.12.2016. IZM mērķdotācijas sadales 
komisijas lēmumu Nr.2  (protokols Nr.3, 2.&). 
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3. Paaugstināt no 01.01.2017. līdz 31.08.2017. izglītības iestāžu vadītāju MK noteikumos 
Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes par 
slodzi: 

3.1. Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei par 30%; 

3.2. Ilūkstes 1.vidusskolas direktorei par 15%; 

3.3. Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas direktorei par 10%. 

4. Paaugstināt no 01.01.2017. līdz 31.08.2017. par EUR 20.00 (divdesmit euro, 00 centi) 
Ilūkstes 1.vidusskolas pedagogu darba algas likmi no MK noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” noteiktās zemākās algas likmes. 

5. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem: 

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

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

6. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas p.i., un 
finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniecei. 

 
Pielikumā: pašvaldības IZM mērķdotācijas sadales komisijas 14.12.2016.  protokola  Nr. 3 kopija  

uz 4 lapām. 
 
 
Sēdes vadītājs                                                                                      Stefans Rāzna 


