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Par pašvaldības papildus finansējuma piešķiršanu  

Rugāju sporta centram 
  

Rugāju novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) ir saņēmusi ir Rugāju sporta centra  

(turpmāk – RSC)  06.02.2019. vēstuli Nr. 1.14/4 “Par papildus finansējumu” (reģistrēta 

11.02.2019., Nr. 7115.54). Tajā  izteikts RSC lūgums piešķirt pašvaldības finansējumu 2019. 

gadā sporta treneru darba apmaksai par diviem periodiem: no 01.02.2019. līdz 31.08.2019. –  

EUR 582 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) EUR 140.22 

mēnesī (0.820 darba likmes), no 01.09.2019. līdz 31.12.2019. – EUR 784.95 un VSAOI EUR 

189.09 mēnesī (1.105 darba likmes).    

Pašvaldība ir saņēmusi informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) 

09.01.2019. rīkojumu Nr. 1-2/19/6 “Par valsts dotācijas apmēra noteikšanu profesionālās ievirzes 

sporta izglītības iestādēm 2019. gadam”. Rīkojuma pielikumā norādītais valsts dotācijas apmērs 

sporta izglītības programmās paredzētajās stundās (sporta treniņos un sporta sacensībās) 

nodarbināto RSC pedagogu darba samaksai un VSAOI ir EUR 20 029. Ministru kabineta 

29.08.2017. noteikumi Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta 

izglītības programmas” 6. punkts nosaka, ka IZM dotāciju aprēķina un sadala atbilstoši 

attiecīgajam gadam apstiprinātajam finansējumam, ievērojot šādu kārtību: 50 procentu no 

dotācijas kopējā apmēra sadala, pamatojoties uz izglītojamo skaitu izglītības iestādē, 50 procentu 

no dotācijas kopējā apmēra sadala mācību treniņu ceturtā, piektā, sestā un septītā apmācības 

gada grupām, sporta meistarības pilnveidošanas pirmā, otrā un trešā apmācības gada grupām un 

augstākās sporta meistarības grupām, pamatojoties uz programmas īstenošanas kritēriju un 

nosacījumu izpildi. 

IZM vēstulē (reģistrēta 10.01.2019. ar Nr. 16) skaidrots, ka valsts finansējums 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un VSAOI pēdējos 

gados ir ticis palielināts tikai saistībā ar pedagogu darba samaksas pieaugumu, bet nav piešķirts 

papildu finansējums saistībā ar izglītojamo skaita pieaugumu. Par situāciju, ka palielinājies skolu 

un audzēkņu skaits  un ka trūkst finansējuma, IZM sporta departaments ir informējis IZM 

vadību, kurai ir iesniegta informācija Jaunajām politikas iniciatīvām par papildu nepieciešamā 

finansējuma apmēru.  

Papildu finansējuma nepieciešamība RSC radusies saistībā IZM 2019. gadam piešķirto 

mazāka apmēra finansējumu un ar audzēkņu skaita palielinājumu,  mācību procesa pēctecības 

nodrošināšanai 2018./2019. mācību gadā izveidojot nepieciešamo audzēkņu grupu SMP-1. 

Audzēkņu skaits RSC palielinājies par 11 salīdzinājumā ar 2016./2017. mācību gadu.  

Mācību plāna izpildei pašvaldība ierosina Rugāju sporta centram 2019. gadā piešķirt 

nepieciešamo papildu finansējumu no pašvaldības budžeta – EUR 8 952.26, ieskaitot VSAOI 

EUR 1 737,90, diviem 2019. gada periodiem: no 01.02.2019. līdz 31.08.2019. – EUR 5 056.10 
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(pieci tūkstoši piecdesmit seši euro, 10 centi), ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās 

iemaksas EUR 981.54 (deviņi simti astoņdesmit viens euro, 54 centi), no 01.09.2019. līdz 

31.12.2019. – EUR 3 896.16 ( trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit seši euro, 16 centi), ieskaitot 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas EUR 756.36 (septiņi simti piecdesmit seši 

euro, 36 centi). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 8. punktu, kas nosaka, ka pedagogiem zemāko mēneša darba algas likmi 

nosaka saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikuma 4. tabulu un tā ir EUR 710, ņemot vērā Finanšu 

komitejas 14.02.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kārlis 

Brūvers, Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, pildot 

likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu 

pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās Lauris Krēmers, Rugāju novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Rugāju sporta centra treneru darba algām papildu finansējumu no 2019. gada 

1. februāra līdz 2019. gada 31. decembrim –  EUR 8 952.26 (astoņi tūkstoši deviņi simti 

piecdesmit divi euro, 26 centi), ieskaitot VSAOI EUR 1 737.90 (viens tūkstotis septiņi simti 

trīsdesmit septiņi euro, 90 centi).   

2. Finanšu līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta 

izdevumu sadaļas 09.520. Rugāju sporta centrs. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai 

Šaicānei. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

25.02.2019.  


