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LĒMUMS 

Smiltenē 

2022.gada 26.janvārī 
 

                                           Nr. 22 
  

(protokols Nr.2, 16.§) 

Par mērķdotācijas sadali pašvaldības speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām, 

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām 

internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 

 

    Pamatojoties uz likuma “Par valsts budžetu 2022.gadam” 8.pielikumu “Mērķdotācijas 

pašvaldībām - pašvaldību speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, internātskolu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, Izglītības iestāžu reģistrā 

reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskiem 

un garīgās attīstības traucējumiem” no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.augustam”, Ministru 

kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs”, 12.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” un ņemot vērā Smiltenes novada pašvaldības domes Kultūras, izglītības un 

sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2022.gada 18.janvāra atzinumu (protokols Nr.1), atklāti 

balsojot ar 14 balsīm "PAR" - (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Dainis 

Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, Jānis 

Āboliņš, Mārtiņš Vīgants, Otārs Putrālis, Raivis Vizulis, Toms Markss), "PRET" – nav, 

"ATTURAS – nav,  

Smiltenes novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

 

1. Mērķdotāciju 2022. gada 8 (astoņiem) mēnešiem 780578,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit 

tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro un nulle centi) apmērā no 2022.gada 1.janvāra līdz 

2022.gada 31.augustam, veicot Smiltenes novada speciālo pamatskolu pedagoģisko darbinieku 

tarifikāciju no 2022. gada 1. janvāra, apstiprināt sekojoši: 

1.1. Pedagogu darba samaksai - 466024,00 EUR, no kuras: 

1.1.1. Smiltenes novada speciālai pamatskolai: 330192,00; 

1.1.2. Gaujienas pamatskolai: 135832,00 EUR; 

1.2. pārējiem izdevumiem 314554,00 EUR, no kuras: 

1.2.1. Smiltenes novada speciālai pamatskolai: 234346,00 EUR; 

1.2.2. Gaujienas pamatskolai: 80208,00 EUR. 

2. Atbildīgie par pedagogu tarifikāciju atbilstoši piešķirtās valsts mērķdotācijas apmēram – 

attiecīgās izglītības iestādes direktors/vadītājs. 

3. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs E.Roslovs. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Finanšu nodaļas vadītājam J.Adienim. 

5.  Lēmums piemērojams ar 2022.gada 1.janvāri. 

 

Domes priekšsēdētājs E.Avotiņš 
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