
                                ĶEGUMA NOVADA DOME 
                                          Reģ.Nr. 90000013682 

     Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020,  
            tālr. 26406395, 650 38883, dome@kegums.lv 

________________________________________________________________________________ 

 

   
LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 4.septembrī                                                                      Nr.KND1-3/19/277 

                                                                                                (protokols Nr.16,7.§) 
Par noteikumu „ Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju izglītības iestādēm un veic tās izlietojuma uzskaiti un kontroli” apstiprināšanu 
 

Likums “Par pašvaldībām” 41.pansta 2. punkts, nosaka, ka pašvaldības dome pieņem 
iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

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. 

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju 
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 
vidējās izglītības iestādēs” 12.punkts nosaka, ka pašvaldības mērķdotāciju izglītības iestādēm 
pedagogu darba samaksai sadala atbilstoši šiem noteikumiem un pedagogu darba samaksas 
noteikumos noteiktajām normām; 12.3punkts nosaka, ka novadu un republikas pilsētu 
pašvaldībām, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, ir tiesības 
pārdalīt starp izglītības iestādēm finansējumu atbalsta personālam, kā arī finansējumu ilgstoši 
slimojošo skolēnu un bērnu izglītošanai ārpus izglītības iestādēs (slimnīcās un sociālās aprūpes 
iestādēs) un imigrējošo un remigrējošo izglītojamo atbalstam. Pašvaldība, apstiprinot mērķdotāciju 
katrai izglītības iestādei, ņem vērā izglītības iestāžu pārskatos norādīto atlikumu uz kārtējā budžeta 
gada sākumu. Finansējumu pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, tai skaitā pedagogu profesionālās 
darbības kvalitātes piemaksām, pašvaldība sadala atbilstoši tās izstrādātajai kārtībai. 

Ministru kabineta 27.12.2011. noteikumi Nr.1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās 
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas” nosaka kārtību, kādā valsts finansē 
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas. 

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
29.2 punkts nosaka, ka pedagogu darba samaksas fonda apmēru pašvaldības izglītības iestādēm  
nosaka pašvaldība.  

Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumi Nr.382 „Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” nosaka kārtību, kādā tiek finansētas interešu izglītības programmas. 

Ņemot vērā domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 28.08.2019. konceptuālo lēmumu 
Nr.7-3, 

balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis 
Priževoits,  Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls, 
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ķeguma novada Noteikumus „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala 
valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm un veic tās izlietojuma uzkaiti un kontroli”.  

2. Domes sekretārei nosūtīt lēmumus pašvaldības iestāžu vadītājām,  Grāmatvedības un 
finanšu nodaļai un pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos.  

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)     R.Ūzuls 
09.09.2019. 
datums 


