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LĒMUMS 

                                               Ilūkstē      
 
2017.gada 9.oktobrī                                                                               Nr. 346 

                                                                                          prot. Nr.15, 1.§   
 

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

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, Ministru 
kabineta 03.10.2017. rīkojumu „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām- pašvaldību izglītības 
iestādēm 2017.gadam”, 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 ”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 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 
“Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu 
(grupu) finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 05.07.2011. noteikumiem Nr.523 “Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības 
iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās 
izglītības programmas”, ņemot vērā mērķdotācijas sadales Ilūkstes novada izglītības iestādēm 
komisijas 04.10.2017. ieteikumus par IZM mērķdotācijas sadali, kā arī ņemot vērā 09.10.2017. 
komiteju kopsēdes atzinumu dotajā jautājumā (prot. Nr.12, 1.§), 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 4 mēnešiem (septembris- decembris) EUR 355216,00 sadalījumu pa izglītības 
iestādēm saskaņā ar 04.10.2017. IZM mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 
(protokols Nr.1, 1.&); 

1.2. 2017.gada mērķdotācijas interešu izglītības programmām 4 mēnešiem (septembris- 
decembris) EUR 19204,00 sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar 04.10.2017. IZM 
mērķdotācijas sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1, 1.&); 

1.3. 2017.gada dotācijas 5. – 6. gadīgo apmācībai 4 mēnešiem (septembris- decembris) EUR 
30360,00 sadalījumu pa izglītības iestādēm saskaņā ar 04.10.2017. IZM mērķdotācijas 
sadales komisijas lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1, 1.&); 

1.4. 2017.gada mērķdotācijas Raudas internātpamatskolai 4 mēnešiem (septembris- decembris) 
EUR 107370,00 sadalījumu saskaņā ar 04.10.2017. IZM mērķdotācijas sadales komisijas 
lēmumu Nr.1 (protokols Nr.1, 1.&). 

2. Piemērot novada metodisko apvienību vadītājiem par papildus metodisko darbu piemaksas 
sadalījumu 4 mēnešiem (septembris- decembris) saskaņā ar 04.10.2017. IZM mērķdotācijas 
sadales komisijas lēmumu Nr.2  (protokols Nr.1, 2.&). 
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3. Paaugstināt no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. 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 15%. 

4. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem: 
4.1.  izlietot iedalīto mērķdotāciju paredzētajiem mērķiem, kā arī paredzēt rezerves līdzekļus 

neparedzētiem gadījumiem pēc iestāžu vadītāju ieskatiem un nepieciešamības, sastādot 
atbilstošas pedagogu tarifikācijas;  

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

5. 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 04.10.2017. protokola  Nr. 1 kopija  
uz 5 lapām. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                         Maigurs Krievāns 
 


