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Nr.1

DARBA KĀRTĪBA
1. Par
Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmes
paaugstināšanu.
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna
Sēdi protokolē lietu pārvaldes vadītāja Irēna Bogdanova
Sēdē piedalās 11 domes deputāti:
Aivars Ancāns, Artūrs Bogdanovičs, Maigurs Krievāns, Staņislavs Mežnieks,
Stefans Rāzna, Lenvija Rāzna, Gunta Semjonova, Ingūna Svarāne, Ērika Šaršune,
Inese Vuškāne, Maija Žigajeva.
Sēdē nepiedalās 4 deputāti: Agris Elerts, Jānis Krievāns, Vitolds Kveders, Imants
Rubļevskis.
Bez tam domes sēdē piedalās :
finanšu nodaļas vadītājas vietniece Ludmila Tvintiķe
juridiskās nodaļas vadītāja Evita Ivdra - Jankovska
izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Ilona Linarde
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Noklausoties izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas ziņojumu un izvērtējot domes rīcībā
esošo informāciju, dome konstatē, ka:
1. LR IZM piešķirtā mērķdotācija pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2010.gada 8
mēnešiem (no 1.janvāra līdz 31.augustam) salīdzinot ar piešķirto mērķdotāciju 2009. gada 4
mēnešiem (no 1.septembra līdz 31.decembrim) ir palielināta par 36%;
2. Sakarā ar LR IZM informatīvo ziņojumu par veiktajiem grozījumiem Izglītības likumā un
Vispārējās izglītības likumā, kuri stājās spēkā 2010.gada 1.janvārī un paredz to, ka 2010. un
2011.gadā netiek veikta valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu pedagogu materiālā
stimulēšana, tai skaitā, netiek izmaksātas piemaksas par kvalitatīvu darbu;
3. Ņemot vērā 1. un 2. punktā aprakstīto situāciju pašvaldības izglītības iestādēm ir
nepieciešams izvērtēt izglītības iestādē strādājošo pedagogu darba noslogojumu atbilstoši
izglītības programmām un iestādes individuālajai iekšējai darba kārtībai, un plānojot, ar
29.12.2009. domes lēmumu Nr.569 (protokols Nr.20., 6.&) pašvaldības iedalītās
mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai, apsvērt iespēju palielināt pedagogu
darba samaksu par likmi.
Pamatojoties uz 01.12.2009. likumu „Par valsts budžetu 2010.gadam” un saskaņā ar
28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un
atbilstoši 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala
valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām 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”,
atklāti balsojot ar 11 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, novada dome nolēma:
1. Paaugstināt no 01.01.2010. līdz 31.08.2010. Ilūkstes novada pamata un vispārējās
izglītības iestāžu un speciālās izglītības iestādes vadītāju darba algas likmi par slodzi par
20% no Ministru kabineta noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes.
2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās
izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem iestādes ietvaros izskatīt jautājumu
par iestādē strādājošo pedagogu darba algas likmes par slodzi paaugstināšanu iestādei
iedalītās mērķdotācijas ietvaros.
3. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības, speciālās
izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem pieņemto lēmumu par pedagogu
darba algas likmes palielināšanu, saskaņot ar pašvaldības izglītības, kultūras un sporta
nodaļu.
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