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LĒMUMS
Valmierā
2020.gada 26.novembrī

Nr.362
(protokols Nr.22, 13.§)

Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības
domes 27.08.2020. lēmumā Nr.274 (protokols
Nr.17, 17.§) “Par valsts 2020./2021. mācību gada
piešķirtās
mērķdotācijas
Valmieras
pilsētas
pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu
izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai sadales kārtības noteikšanu”
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību,
Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, Pašvaldības
noteikumiem “Par vienotu darba samaksas sistēmu Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) budžeta iestādēs”, kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.02.2019. lēmumu Nr.30 (protokols Nr.2, 27.§), Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382
“Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.382)
10.punktu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un
mērķdotācijas sadalei, Ministru kabineta 15.07.2016. noteikumiem Nr.477 “Speciālās izglītības
iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu)
finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.445), Ministru kabineta 05.07.2016.
noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk
– MK noteikumi Nr.447), Pašvaldības noteikumiem “Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto
izglītības iestāžu vadītāju darba kvalitātes novērtēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), kas
apstiprināti ar Pašvaldības domes 26.11.2015. lēmumu Nr.467 (protokols Nr.12, 38.§), un
Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 12.11.2020. atzinumu,
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 11 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, T.Upners, J.Jakovins, V.Ecmanis, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS –
nav, nolemj:
1. izdarīt Pašvaldības domes 2020.gada 27.augusta lēmumā Nr.274 (protokols Nr.17, 17.§) “Par
valsts 2020./2021. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības
dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai sadales kārtības noteikšanu” šādu grozījumu:
 papildināt lēmumu ar 1.2.14.punktu šādā redakcijā:
“1.2.14. noteikt Dienesta viesnīcas pedagoga darba algas likmi mēnesī 790 euro;”;
2. lēmumu attiecināt ar 2020.gada 26.novembri.
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