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28.01.2020.                                                                                                  Nr. 21 

                                                                                                                     (protokols Nr. 3, 2.§) 

Par papildu finansējuma piešķiršanu  

Rugāju novada Eglaines pamatskolai 

 

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores Ilzes 

Burkas 27.01.2020. iesniegumu ar lūgumu skolai piešķirt papildu finansējumu 2019./2020. 

mācību gada septiņiem mēnešiem EUR 206.85 apmērā (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas 

obligāto iemaksu EUR 33.60) pedagoga (speciālais pedagogs – Profesiju klasifikatora kods 2352 

03) 0,033 amata likmju (viena kontaktstunda) apmaksai par metodiskās palīdzības sniegšanu 

speciālās pirmsskolas izglītības programmas audzēkņa (bērns no piecu gadu vecuma) vecākiem.  

Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 253 “Kārtība, kādā organizējama 

ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes” 3. pants nosaka, ka 

pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu ilgstoši slimojošiem bērniem organizē pašvaldības 

izglītības speciālists vai pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde, nodrošinot vecākiem 

(aizbildņiem) metodisku palīdzību pašvaldību pirmsskolas konsultatīvajā centrā vai izglītības 

iestādē, kura īsteno piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanu skolai. 

Izvērtējot pašvaldības 2020. gada budžeta iespējas un vienlaikus atbalstot sekmīgu 

izglītības programmu īstenošanu skolā,  Rugāju novada pašvaldība ierosina no 2020. gada 1. 

februāra līdz 2020. gada 31. augustam noteikt Rugāju novada Eglaines pamatskolai 0,033 

pirmsskolas pedagoga amata vienības ar mēneša darba algas likmi EUR 750, piešķirot papildu 

finansējumu EUR 206.85 (ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu EUR 33.60) 

par metodiskās palīdzības sniegšanu speciālās pirmsskolas izglītības programmas audzēkņa 

vecākiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kurš 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (organizatoriska un 

finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm 

u.c.) un 21. panta pirmās daļas 23. punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā 

likuma 15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, un, 

ņemot vērā Finanšu komitejas 2020. gada 28. janvāra atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, 

Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

 

1. Piešķirt Rugāju novada Eglaines pamatskolai papildu finansējumu EUR 206.85 (divi 

simti seši euro, 85 centi), ieskaitot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu EUR 33.60 

(trīsdesmit trīs euro, 60 centi) speciālā pedagoga (Profesiju klasifikatora kods 2352 03) darba 

algai no 2020. gada 1. februāra līdz 2020. gada 31. augustam par metodiskās palīdzības 

sniegšanu speciālās pirmsskolas izglītības programmas audzēkņa vecākiem. 
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2. Finanšu līdzekļus EUR  206.85 (divi simti seši euro, 85 centi) ieplānot Rugāju 

novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu sadaļā „Rugāju novada Eglaines 

pamatskola”. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei I.Šaicānei. 

4. Lēmumu  piemērot no 2020. gada 1. februāra. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

29.01.2020.  


