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Nr.14

Sēde sasaukta plkst. 10.00
Sēdi atklāj plkst. 10.00
Sēdi vada – Domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins
Protokolē – Administratīvās nodaļas vadītāja/juriste Daiga Vanaga
Piedalās deputāti:
Guntis Gladkins
Edgars Bārens
Inese Vīksna
Jānis Galzons
Dana Alpeusa
Guna Ķibere
Ilze Leska
Madars Zariņš
Dairis Šmits
Agnese Reuta
Armands Taims
Modris Karselis
Inguna Ločmele
Aiga Siliņa
Piedalās pašvaldības darbinieki:
Izpilddirektors Ivo Virsis
Finanšu nodaļas vadītāja Anete Āre
Sēdē nepiedalās:
Madars Kalniņš -attaisnojošu iemeslu dēļ
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā
Domes sēdes vadītājs Guntis Gladkins aicina deputātus balsot par 2018.gada
4.oktobra Rūjienas novada pašvaldības domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Edgars Bārens, Inese Vīksna,
Jānis Galzons, Dana Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits,
Agnese Reuta, Armands Taims, Modris Karselis, Inguna Ločmele, Aiga Siliņa);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:

Apstiprināt Rūjienas novada pašvaldības domes 2018.gada 4.oktobra sēdes darba
kārtību.
Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas
vidusskolas pedagogu darba samaksai.
2. Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RPSPII „Vārpiņa”.
3. Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas
mākslas skolas pedagogu algām.
4. Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas
pedagogu algām.
1.§
Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu Rūjienas
vidusskolas pedagogu darba samaksai
G.Gladkins
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 1.daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu,
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 9.punktu, LR Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi’’, LR 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, LR Ministru kabineta 2001.gada
28.augusta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība”
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Edgars Bārens, Inese Vīksna,
Jānis Galzons, Dana Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits,
Agnese Reuta, Armands Taims, Modris Karselis, Inguna Ločmele, Aiga Siliņa);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1.

Apstiprināt šādu valsts piešķirtās mērķdotācijas sadales kārtību 2018./2019.
mācību gadam Rūjienas vidusskolas pedagogu darba samaksai:
1.1. Mērķdotācijas sadali veikt ievērojot šādus rādītājus:
1.1.1. izglītojamo skaitu izglītības iestādē un izglītības pakāpē;
1.1.2. izglītības iestādē īstenotās licencētās izglītības programmas un
izglītojamo skaitu tajās;
1.1.3. izglītības programmas mācību plāna īstenošanai normēto
izglītojamo attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas
likmi;
1.1.4. pedagogu, kuri ieguvuši 3., 4. vai 5.kvalitātes pakāpi, skaitu un
darba slodzi, kas iegūta līdz 2017.gada 9.augustam;
1.1.5. piemaksas apmēru par darbu īpašos apstākļos;
1.1.6. finansējumu pedagogu papildu pienākumu apmaksai.
1.2. Izglītojamo skaitu izglītības iestādē nosaka pēc izglītojamo skaita, kas
reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē attiecīgā gada 1.
septembrī.
1.3. Rūjienas vidusskolas direktors nodrošina pedagogu darba samaksas sadali
piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru

kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šī lēmuma 1.1.apakšpunktā punktā
minētos nosacījumus un:
1.3.1. veidojot līdz 1 % rezerves fondu;
1.3.2. iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai
izlieto ne vairāk kā 15% no piešķirtās mērķdotācijas pedagogu
darba samaksai;
1.3.3. izglītības iestādes direktoram, viņa vietniekiem, izglītības iestāžu
bibliotekāriem papildus pedagoģiskā darba apjoms kopā ar
tarificēto vadītāja, vadītāja vietnieka, izglītības iestādes
bibliotekāra darba likmi nedrīkst pārsniegt 7 stundas nedēļā, bet
pārējiem pedagoģiskajiem darbiniekiem nedēļas darba apjoms
nedrīkst pārsniegt 40 tarificētās stundas;
1.3.4. nosakot pedagoģisko darbinieku algas likmi tabulās:
1.3.4.1.

pamata un
pedagogiem:

vispārējās

Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

vidējās

izglītības

Par likmi euro

Vispārējās pamatizglītības skolotājs

825,00

Vispārējās vidējās izglītības skolotājs

825,00

Interešu izglītības skolotājs

710,00

Pedagoga palīgs

800,00

Sociālais pedagogs

790,00

Skolotājs logopēds

790,00

Izglītības psihologs

790,00

Izglītības iestādes bibliotekārs

825,00

Koncertmeistars

710,00

Izglītības iestādes muzeju pedagogs

750,00

Speciālais pedagogs

790,00

1.3.4.2.

iestādes

pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes
vadītājam un vietniekiem:
Pedagoga amata (profesijas) nosaukums
par likmi euro
Direktors
1 365,00
Direktora vietnieks izglītības jomā (mācību darbā)
1 175,00
Direktora vietnieks izglītības jomā (audzināšanas un
1 093,00
ārpusklases darbā)
Direktora vietnieks izglītības jomā (informātikas jautājumos)
1 093,00

2. Noteiktā sadales kārtība ir spēkā līdz 2019.gada 31.augustam.
3. Izglītības iestādes vadītājam līdz 04.10.2018. iesniegt Rūjienas novada
pašvaldībā iestādes pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas
izpilddirektoram un Finanšu nodaļas vadītājai.

novada

pašvaldības

2§

Par pedagogu darba algas likmes noteikšanas kārtību un valsts budžeta
mērķdotācijas sadales kārtības noteikšanu RPSPII „Vārpiņa”
G.Gladkins
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”15.panta 1.daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju
izglītību, 21.panta 1.daļas 27.punktu, likuma “Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu,
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 9.punktu, LR Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija
noteikumiem Nr.445 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi’’, LR Ministru kabineta
2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477 „Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu
un vispārējās izglītības iestāžu speciālās klašu (grupu) finansēšanas kārtība”,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Edgars Bārens, Inese Vīksna,
Jānis Galzons, Dana Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Madars Zariņš, Dairis Šmits,
Agnese Reuta, Armands Taims, Modris Karselis, Inguna Ločmele, Aiga Siliņa);
PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. RPSPII „Vārpiņa” vadītāja nodrošina pedagogu darba samaksas sadali piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā un:
1.1. veidojot līdz 1 % rezerves fondu;
1.2. izglītības iestādes vadītājai, viņas vietniekiem papildus pedagoģiskā darba
apjoms kopā ar tarificēto vadītāja, vadītāja vietnieka likmi nedrīkst
pārsniegt 7 stundas nedēļā, bet pārējiem pedagoģiskajiem darbiniekiem
nedēļas darba apjoms nedrīkst pārsniegt 40 tarificētās stundas;
1.3. nosakot pedagoģisko darbinieku algas likmi tabulā:
Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Par likmi euro

Pirmsskolas izglītības skolotājs

710,00

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs

710,00

Pirmsskolas izglītības sporta skolotājs

710,00

Interešu izglītības skolotājs

710,00

Skolotājs logopēds

710,00

Izglītības psihologs

710,00

1.4. nosakot iestādes vadītāja un vietnieku algas likmi tabulā:

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums
Direktors
Direktora vietnieks izglītības jomā

Par likmi euro
1 050,00
840,00

2.

Piemaksa par darbu specifiskos apstākļos no valsts mērķdotācijas finansētajiem
izglītības iestāžu pedagogiem 10% apmērā no mēnešalgas un administrācijai
20% apmērā no mēnešalgas.

3.

Noteiktā sadales kārtība ir spēkā līdz 2019.gada 31.augustam.

4.

Izglītības iestādes direktorei līdz 04.10.2018. iesniegt Rūjienas novada
pašvaldībā iestādes pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.

5.

Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram
un Finanšu nodaļas vadītājai.
3§

Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas
mākslas skolas pedagogu algām
G.Gladkins
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi’’, LR Ministru kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumiem Nr.1035 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmas” un Kultūras ministrijas apstiprināto
valsts budžeta dotācijas sadalījumu 2018.gada septembrim - decembrim pašvaldību
un privāto dibinātāju izglītības iestāžu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un
dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Edgars Bārens, Inese
Vīksna, Jānis Galzons, Dana Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Madars Zariņš,
Dairis Šmits, Agnese Reuta, Armands Taims, Modris Karselis, Inguna Ločmele,
Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta dotācijas sadalījumu no 2018.gada septembra līdz
decembrim:
1.1. nosakot Rūjienas mūzikas skolā un Rūjienas mākslas skolā pedagoģisko
darbinieku algas likmi:
Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums

Par likmi euro

Pedagogs

750,00

1.2. noteikt pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā, tajā skaitā –
28 mācību stundas un 2 stundas citu pienākumu veikšanai (nodarbību
sagatavošana, izglītojamo pavadīšana dalībai pasākumos, metodiskais
darbs izglītības iestādē un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas
darbības);

1.3. izglītības iestādes direktoram papildus pedagoģiskā darba apjoms kopā ar
tarificēto vadītāja darba likmi nedrīkst pārsniegt 7 stundas nedēļā, bet
pārējiem pedagoģiskajiem darbiniekiem nedēļas darba apjoms nedrīkst
pārsniegt 40 tarificētās stundas.
2. Apstiprināt pašvaldības finansējumu Rūjienas mūzikas skolas un Rūjienas
mākslas skolas vadītāja atalgojumam no 2018.gada septembra līdz
decembrim:
Iestādes nosaukums
Rūjienas mūzikas
skolas direktors
Rūjienas mākslas
skolas direktors

Izglītības iestādē,
kurā ir šāds
izglītojamo skaits:

Kopējais likmju
skaits no
pašvaldības budžeta

Par likmi euro

Līdz 100

1

950,00

Līdz 100

1

950,00

3. Apstiprināt pašvaldības finansējumu, nosakot pedagoģisko darbinieku algas
likmi:
Iestādes nosaukums

Pedagoga
amata
(profesijas)
nosaukums

Par likmi
euro

Rūjienas mūzikas skola

Pedagogs

750,00

0,54

Rūjienas mākslas skola

Pedagogs

750,00

0,54

Likmju skaits no
pašvaldības budžeta

3.1. noteikt pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā, tajā skaitā –
28 mācību stundas un 2 stundas citu pienākumu veikšanai (nodarbību
sagatavošana, izglītojamo pavadīšana dalībai pasākumos, metodiskais
darbs izglītības iestādē un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas
darbības).
4. Izglītības iestādes direktori nodrošina pedagogu darba samaksas sadali
piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā, ievērojot šī lēmuma 1., 2. punktā minētos
nosacījumus.
5. Izglītības iestāžu direktoriem līdz 04.10.2018. iesniegt Rūjienas novada
pašvaldībā iestādes pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas
izpilddirektoram un Finanšu nodaļas vadītājai.

novada

pašvaldības

4§

Par valsts budžeta dotācijas sadalījumu Rūjienas novada sporta skolas
pedagogu algām
G.Gladkins

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445
,,Pedagogu darba samaksas noteikumi’’, LR Ministru kabineta 2011.gada
27.decembra noteikumiem Nr.1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas” un Izglītības ministrijas apstiprināto
2018.gada valsts budžeta dotācijas sadalījumu pašvaldību un privāto dibinātāju
izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
Atklāti balsojot: ar 14 balsīm PAR (Guntis Gladkins, Edgars Bārens, Inese
Vīksna, Jānis Galzons, Dana Alpeusa, Guna Ķibere, Ilze Leska, Madars Zariņš,
Dairis Šmits, Agnese Reuta, Armands Taims, Modris Karselis, Inguna Ločmele,
Aiga Siliņa); PRET – nav: ATTURAS – nav, Rūjienas novada domes NOLEMJ:
1. Apstiprināt valsts budžeta dotācijas sadalījumu no 2018.gada septembra līdz
decembrim:
1.1. nosakot pedagoģisko darbinieku algas likmi:
Pedagoga amata (profesijas) nosaukums

Par likmi euro

Pedagogs

800,00

1.2. noteikt pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā, tajā skaitā –
28 mācību stundas un 2 stundas citu pienākumu veikšanai (nodarbību
sagatavošana, izglītojamo pavadīšana dalībai pasākumos, metodiskais
darbs izglītības iestādē un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas
darbības);
1.3. izglītības iestādes direktoram papildus pedagoģiskā darba apjoms kopā ar
tarificēto vadītāja darba likmi nedrīkst pārsniegt 7 stundas nedēļā, bet
pārējiem pedagoģiskajiem darbiniekiem nedēļas darba apjoms nedrīkst
pārsniegt 40 tarificētās stundas.
2. Apstiprināt pašvaldības finansējumu Rūjienas novada sporta skolas vadītāja
atalgojumam no 2018.gada septembra līdz decembrim

Direktors

Izglītības iestādē,
kurā ir šāds
izglītojamo skaits:
No 151 līdz 300

Likmju skaits no
pašvaldības
budžeta
1

Par likmi euro
1 050,00

3. Apstiprināt pašvaldības finansējumu Rūjienas novada sporta skolai, nosakot
pedagoģisko darbinieku algas likmi:
Pedagoga amata
(profesijas) nosaukums

Par likmi euro

Likmju skaits no
pašvaldības budžeta

Pedagogs

800,00

0,714

3.1. noteikt pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā, tajā skaitā –
28 mācību stundas un 2 stundas citu pienākumu veikšanai (nodarbību
sagatavošana, izglītojamo pavadīšana dalībai pasākumos, metodiskais
darbs izglītības iestādē un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas
darbības).
4. Izglītības iestādes direktors nodrošina pedagogu darba samaksas sadali piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā, ievērojot šī lēmuma 1., 2. punktā minētos nosacījumus.
5. Izglītības iestādes direktoram līdz 04.10.2018. iesniegt Rūjienas novada
pašvaldībā iestādes pedagoģisko darbinieku tarifikāciju.
6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektoram
un Finanšu nodaļas vadītājai.

Sēdi slēdz plkst. 10.20

Sēdes vadītājs

/paraksts/

Guntis Gladkins

Protokoliste

/paraksts/

Daiga Vanaga

2018.gada 4.oktobrī

