LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr. 13
Aucē

2011.gada 9.novembrī

Sēde sasaukta plkst.15.00.
Sēdi atklāj plkst.15.00.

Darba kārtība:
1.
2.

Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Auces novada vispārējās un
pirmsskolas izglītības iestādēm.

Sēdi vada – novada domes priekšsēdētāja vietniece Vija Keršus.
Protokolē – pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja Evija Lintiņa.
Piedalās –
Deputāti: Valdis Bergmanis, Inita Bilkšte, Māris Eihmanis, Biruta Kārkla, Vija Keršus, Larisa
Marcinkus, Andris Melderis, Agris Mellis, Guntis Šēfers, Lauris Špels, Andris Šulgins,
Dzintars Zeltiņš.
Pašvaldības administrācijas darbinieki: pašvaldības izpilddirektors Aldis Lerhs, Finanšu
nodaļas vadītāja Inese Valtere.
Nepiedalās – domes priekšsēdētājs Gints Kaminskis, deputāte Inga Barvide, neierašanās
iemesls nav zināms; deputāts Arnis Hofmanis, neierašanās iemesls nav zināms.

1.§
Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
(ziņo: V.Keršus; A.Šulgins, M.Eihmanis)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.322 „Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
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2.§
Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Auces novada vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm
(ziņo: A.Mellis; V.Keršus, I.Valtere)
Atklāti balsojot: PAR – 12 (V.Bergmanis, I.Bilkšte, M.Eihmanis, B.Kārkla, V.Keršus,
L.Marcinkus, A.Melderis, A.Mellis, G.Šēfers, L.Špels, A.Šulgins, Dz.Zeltiņš), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Auces novada dome NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.323 „Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu”. Lēmums
pievienots protokolam.
Sēde slēgta plkst.16.00.

Sēdes vadītājs

_________________________

V.Keršus

Sēdes protokolētāja

________________________

E.Lintiņa

Protokols parakstīts _________________

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 9.novembrī

Nr. 322
(prot.Nr.13, 1.§)

Par Auces novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Pamatojoties uz Nolikumu „Par Auces novada pašvaldības apbalvojumiem”, Auces
novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 07.11.2011. sēdes protokolu Nr.1, Auces novada
dome NOLEMJ:
1.

Apbalvot ar Auces novada pašvaldības GODA DIPLOMU un piešķirt naudas balvu
100,00 LVL (pēc nodokļu nomaksas):
1) SIA „Bēnes PB” valdes priekšsēdētājam Grigorijam Sidorčikam – par nozīmīgu
ieguldījumu novada tautsaimniecības attīstībā;
2) sportistam, airētājam Dairim Adamaitim – par augstiem sasniegumiem sportā
starptautiskā mērogā un Auces novada vārda popularizēšanu pasaulē;
3) pensionētajam skolotājam Ērikam Danenbergam – par mūža ieguldījumu pedagoģijā
un jaunās paaudzes audzināšanā.

2.

Apbalvot ar Auces novada pašvaldības ATZINĪBAS RAKSTU:
1) pirmsskolas izglītības iestādes „Vecauce” skolotāju Lailu Jauci – par augsti
profesionālu ieguldījumu pirmsskolas izglītībā;
2) Auces vidusskolas ēdnīcas šefpavāri Gaļinu Paulausku – par augsti profesionālu pieeju
sabiedriskās ēdināšanas organizēšanā skolā;
3) Auces vidusskolas skolēnu Nauri Špelu – par drosmīgu rīcību kritiskā situācijā, glābjot
bērnu;
4) Lielauces bibliotēkas vadītāju Ainu Naumani – par mūža ieguldījumu Lielauces
bibliotēkas darbā un sabiedrisko aktivitāti;
5) Auces vidusskolas skolotāju Ingrīdu Kramiņu – par ieguldījumu metodisko un mācību
līdzekļu izstrādāšanā.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

LĒMUMS
Aucē
2011.gada 9.novembrī

Nr. 323
(prot.Nr.13, 2.§)

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Auces novada vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.pantu, Auces novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt noteikumus Nr.3 “ Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Auces
novada vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm” (noteikumi pielikumā).

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
09.11.2011. lēmumu Nr.323
(prot.Nr.13, 2.§)

NOTEIKUMI
Aucē
2011.gada 9.novembrī

Nr.3

Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība
Auces novada vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3. un 28.punktu,
kā arī Latvijas Republikas Ministru kabineta
2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616 „Kārtība,
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm
bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu

1. Noteikumi nosaka Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtību Auces novada
vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm.
2. Vispārīgie jautājumi:
2.1. Noteikumi „Valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Auces novada
vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēm” (turpmāk – Noteikumi), nosaka kārtību, kādā
tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Auces novada izglītības iestādēm
pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – mērķdotācija);
2.2. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši
Noteikumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem
Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un
privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” (turpmāk – MK Nr.1616) un citiem
Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
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2.3. Auces novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk – Izglītības nodaļa)
katru gadu līdz 5.septembrim iesniedz informāciju Izglītības un zinātnes ministrijā un Auces
novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļā (turpmāk– Finanšu nodaļa) par izglītojamo
skaitu izglītības iestādēs (pa klasēm (grupām) un izglītības programmām) attiecīgā gada
1.septembrī;
2.4. Finanšu nodaļa:
2.4.1. Aprēķina mērķdotācijas daļu katrai izglītības iestādei, 4 darba dienu laikā pēc datu
saņemšanas no Izglītības nodaļas un Izglītības un zinātnes ministrijas;
2.4.2. Sagatavo kārtējā gada pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu, atbilstoši paredzētajiem
mērķiem, un atskaites par mērķdotācijas izlietojumu, tās iesniedz Izglītības un zinātnes
ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
2.5. Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt Noteikumos noteikto, tad
izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Izglītības nodaļu, kas izvērtē apstākļus un iesniedz
atzinumu Auces novada domes priekšsēdētājam.
3. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksas aprēķināšana un sadale:
3.1. Mērķdotācijas aprēķināšanā pielieto MK Nr.1616 3.punktā noteiktos rādītājus;
3.2. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc izglītības iestādes iesniegtā Valsts
statistikas pārskatā norādītā izglītojamo skaita un Valsts informatizācijas sistēmas datu bāzē
reģistrētā izglītojamo skaita;
3.3. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu aprēķina, piemērojot MK Nr.1616 6.un 7.punktā
noteiktos koeficientus;
3.4. Izglītības iestāžu vadītāju, atbalsta personāla (vietnieki, metodiķi u.c.) un pedagogu darba
algu aprēķinu nosaka laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no
1.septembra līdz 31.decembrim;
3.5. Izglītības iestāžu vadītāju un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanai izlieto ne
vairāk kā 15% no saņemtās mērķdotācijas, ievērojot, ka:
3.5.1. Izglītības iestādes vadītāja, atbalsta personu amata algu nosaka saskaņā ar Auces novada
domes lēmumu.
3.6. Auces novada dome var noteikt mērķdotācijas rezerves fondu līdz 3% no piešķirtās
mērķdotācijas, kura, ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, var tikt izlietota:
3.6.1. pedagogu aizvietošanai slimības laikā;
3.6.2. pedagogu atlaišanas kompensāciju izmaksai;
3.6.3. citiem neparedzētiem gadījumiem.
3.7. Valsts mērķdotācijas sadali veic Finanšu nodaļa sadarbībā ar Izglītības nodaļu un to
apstiprina Auces novada domes priekšsēdētājs.
4. Mērķdotācijas sadales nosacījumi izglītības iestādē:
4.1. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu
un efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību;
4.2. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina iestādei piešķirtās mērķdotācijas sadali ievērojot:
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4.2.1. izglītības programmā paredzēto kontaktstundu apmaksu, tai skaitā, fakultatīvās
nodarbības;
4.2.2. piešķirtā finansējuma ietvaros, darba samaksu:
4.2.2.1. par klases audzināšanu;
4.2.2.2. par rakstu darbu labošanu;
4.2.2.3. par gatavošanos nodarbībām;
4.2.2.4. par atbalsta pasākumiem (konsultācijas, pagarinātās dienas grupu darbs).
4.3. Nodrošinot 4.punktā noteikto prasību ievērošanu, izglītības iestādes vadītājam, atbalsta
personālam un pedagogiem drīkst noteikt augstāku algas likmi par Latvijas Republikas
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” noteikto minimālo darba algas likmi saskaņā ar Auces novada domes lēmumu.
5. Izglītības iestāžu tarifikācija:
5.1. Izglītības iestāde tarificē pedagogus atbilstoši Finanšu nodaļas aprēķinātajai un ar Izglītības
nodaļu saskaņotajai mērķdotācijas daļai;
5.2. Katru gadu no 9. līdz 15.janvārim un no 9. līdz 15.septembrim izglītības iestāde Finanšu
nodaļā iesniedz pedagogu tarifikāciju;
5.3. Mainoties piešķirtās mērķdotācijas apjomam vai izglītojamo skaitam, izglītības iestāde
sagatavo pārtarifikāciju, kas stājas spēkā no apstiprināšanas dienas.
5.4. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs,
saskaņo Finanšu nodaļas un Izglītības nodaļas vadītāji.
6. Pēc mērķdotācijas sadales katrai izglītības iestādei to iekļauj katras izglītības iestādes
attiecīgā gada budžetā.
7. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.decembri.

Domes priekšsēdētāja vietniece

V.Keršus

