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LĒMUMS
Lielvārdē

2018.gada 10.oktobrī

Nr.399
(prot.Nr.16, 1.punkts)

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 26.septembra
lēmumā Nr.391 “Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības
iestādēm - vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un
interešu izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada
izglītības iestādēm 2018. gada septembra- decembra mēnešiem”
Ministru kabinets ar 2018.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.466 “Par
mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm
2018. gadam” apstiprināja mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadali
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2018.gadam.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
2.punktu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29. un 30.pantu, Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta
mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ministru kabineta
2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu,
internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)
finansēšanas kārtība”, Ministru kabinets ar 2018.gada 2.oktobra rīkojumu
Nr.466 “Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestādēm 2018. gadam”, ņemot vērā Lielvārdes novada pašvaldības valsts
budžeta mērķdotācijas līdzekļu pedagogu darba samaksas sadales komisijas
2018.gada 25. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un Lielvārdes novada
interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas
2018.gada 25.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.1), balsojot Lielvārdes
novada dome nolemj:
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2018.gada 26.septembra lēmumā Nr.391
“Par mērķdotāciju pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmsskolas izglītības un interešu
izglītības pedagogu darba samaksai - sadali Lielvārdes novada izglītības
iestādēm 2018.gada septembra- decembra mēnešiem” šādus grozījumus:

1.1. izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Sadalīt pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada septembra - decembra
mēnešiem paredzētos valsts budžeta līdzekļus 75 460 EUR sekojoši:
2.1. VPII „Pūt vējiņi” – 46848 EUR;
2.2. Jumpravas pamatskolas pirmsskolas grupām – 11460 EUR ;
2.3. Lēdmanes pamatskolas pirmsskolas grupām – 7932 EUR;
2.4. Lielvārdes pamatskolas pirmsskolas grupai – 9220 EUR;”
1.2. izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Sadalīt interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada septembra - decembra
mēnešiem paredzētos valsts budžeta līdzekļus 29 324 EUR sekojoši:
4.1. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolai – 9 417 EUR ;
4.2. Jumpravas pamatskolai – 5 965 EUR;
4.3. Lielvārdes pamatskolai – 5 821 EUR;
4.4. Lēdmanes pamatskolai – 3 384 EUR ;
4.5. Lielvārdes novada Sporta centram – 1 099 EUR;
4.6. Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolai – 3 638 EUR.”
2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas
nodaļai veikt grozījumus pašvaldības budžetā.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektorei.
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