
 
 
 

 
 
 
 

 
SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

Ilūkstē 
      

2012.gada 30.novembrī                                                        Nr. 16., 48.& 
                                                                       Lēmums Nr. 563 
 

Par izgl ītības un zin ātnes ministrijas m ērķdotācijas sadali Il ūkstes novada 
izgl ītības iest ādēm  

 
Saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu „Par mērķdotāciju sadalījumu 

pašvaldībām- pašvaldību izglītības iestādēm” un piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai, kā arī pamatojoties uz 28.07.2009. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 
(prot.Nr.50., 64.&) „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, saskaņā ar 24.08.2011. 
noteikumiem „Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai”, ņemot vērā Ilūkstes novada pašvaldības teritorijā esošo izglītības iestāžu 
minimālās nepieciešamības to darbības nodrošināšanai, un pamatojoties uz ar pašvaldības 
domes priekšsēdētāja 18.01.2012. rīkojumu izveidotās komisijas 30.11.2012. protokolu par 
Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotāciju sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, 
pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 2.punktu, 
atklāti balsojot ar 12 bals īm par, pret – nav, atturas – nav, novada dome nol ēma: 
1. Apstiprināt LR IZM piešķirtās mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada pašvaldības izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām šādi: 
1.1.  2012.gada mērķdotācijas pamata un vispārējās izglītības, kā arī profesionālās izglītības 
programmām 1 mēnesim (decembris) Ls 68581.00 (sadalījums pa izglītības iestādēm 
saskaņā ar 30.11.2012. IZM mērķdotācijas sadales komisijas protokolu);   
1.2. 2012.gada mērķdotācijas interešu izglītības programmām 1 mēnesim (decembris)  Ls 
2920.00  (sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar 30.11.2012. IZM mērķdotācijas 
sadales komisijas protokolu);   
1.3. 2012.gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 1 mēnesim (decembris)  Ls 3795.00 
(sadalījums pa izglītības iestādēm saskaņā ar 30.11.2012. IZM mērķdotācijas sadales 
komisijas protokolu).   

2. Uzdot Ilūkstes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem: 
2.1.  izlietot iedalīto mērķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī paredzēt rezerves līdzekļus 
neparedzētiem gadījumiem pēc iestāžu vadītāju ieskatiem un nepieciešamības, sastādot 
atbilstošas pedagogu tarifikācijas; 
2.2. saskaņot pedagogu tarifikācijas Ilūkstes novada pašvaldības izglītības, kultūras un 
sporta  un finanšu nodaļās.   

3. Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai  I.Linardei. 
Sēdes vadītājs                                                                         Stefans Rāzna                       
 

 

 

    


