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Nr.376
(prot.Nr.15, 14.punkts)

Par Lielvārdes novada pašvaldības pirmsskolas pedagogu zemākās mēneša
darba algas likmes noteikšanu
Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos
Nr.445 „Pedagogu samaksas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) no 2018.gada
1.septembra pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme
ir 710 EUR.
No 2015.gada Lielvārdes novada pašvaldība ir nodrošinājusi regulāru
pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas likmes paaugstināšanu.
2018.gada budžetā ir paredzēti papildu finanšu līdzekļi zemākās mēneša darba
algas palielinājumam no 2018.gada 1.septembra pašvaldības finansētajās
pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās vispārējās izglītības
iestādēs.
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt
tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības
administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības
amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punkts nosaka, ka viena no
pašvaldības kompetencēm izglītībā ir noteikt kārtību, kādā tās padotībā esošās
izglītības iestādes finansējamas no budžeta; 60.panta trešā daļa nosaka, ka
izglītības iestāžu dibinātāji nodrošina šo iestāžu finansējumu, ievērojot, ka
pedagogu darba samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī valsts
augstskolu vidējās izglītības iestādēs, tajā skaitā bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa, tiek nodrošināta no valsts
budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējo pedagogu, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, darba
samaksa, ja citos likumos nav noteikts citādi, tiek nodrošināta no pašvaldības
budžeta. Pašvaldības var piedalīties valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
īstenoto izglītības programmu pedagogu darba samaksas finansēšanā.
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punktu, Ministru kabineta 2016.gada
5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu samaksas noteikumi” 43.punktu,
Lielvārdes novada dome nolemj:

1. Noteikt no 2018.gada 1.septembra Lielvārdes novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības pedagogiem zemāko mēneša darba algas likmi 710
EUR.
2. Ar šī lēmuma stāšanos spēkā spēku zaudē Lielvārdes novada domes
2017.gada 30.augusta lēmums Nr.362 “Par Lielvārdes novada pirmsskolas
pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes noteikšanu”.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Lielvārdes novada pašvaldības
izpilddirektoram.
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