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Reģistrācijas Nr.90009115285
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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2018.gada 10.oktobrī

Nr.11

Sēde sasaukta plkst.16.00
Sēdi sāk plkst.16.00
Sēdi vada – Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis
Protokolē – kancelejas nodaļas vadītāja Raimonda Cielēna
PiedalāsDeputāti:
Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda
Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis
Nepiedalās deputāts Jānis Fūrmanis (attaisnojošs iemesls)
Pašvaldības administrācijas darbinieki:
Izpilddirektore Egita Biša
Galvenā grāmatvede Irīda Ivule
Ekonomiste Sintija Karlivāne
Domes sēdes norise tiek fiksēta audioierakstā.
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība
Beverīnas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadā”.
2. Par noteikumiem “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums
izglītības iestādēs”.
3. Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2018.gada septembrī – decembrī.
4. Par finansējuma piešķiršanu sportam.
1.§
Par noteikumiem “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales
kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadā”
(S.Seipulāne)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, MK noteikumiem Nr.447
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, atklāti balsojot: PAR – 8

deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks,
Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav, ATTURAS – nav, Beverīnas
novada pašvaldības dome nolemj:
Apstiprināt noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales
kārtība Beverīnas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadā” (pielikumā).
Lēmums Nr.145 sēdes protokola pielikumā uz 1lp.
2.§
Par noteikumiem “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības
finansējums izglītības iestādēs”
(S.Seipulāne)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4.punktu, MK noteikumiem Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, atklāti balsojot: PAR – 6 deputāti (Jānis Cielēns,
Sergejs Melngāršs, Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET –
1 deputāts (Inguna Kondratjeva), ATTURAS – 1 deputāts (Cilda Purgale), Beverīnas novada
pašvaldības dome nolemj:
Beverīnas novada pašvaldības 31.08.2016. noteikumu “Pamatprincipi un kārtība, kādā
tiek piešķirts pašvaldības finansējums izglītības iestādēs” 1. daļu izteikt šādā redakcijā:
I. Līdzfinansējuma piešķiršana izglītības iestāžu pedagogiem par pedagoģisko un
administratīvo darbu 2018./2019. mācību gadā.
1. Vispārējie principi:
1.1. Vispārējo izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas
likmi nosaka saskaņā ar 05.07.2016. MK noteikumos Nr.445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi” noteikto zemāko likmi;
1.2. Ja sākumskolai un pamatskolām nepietiek ar mērķdotācijas līdzekļiem, lai
nodrošinātu licencētās programmas realizāciju, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu,
ievērojot zemāk minētos principus:
1.2.1. minimālais izglītojamo skaits klasē - 7. Ja mazāk, tad apvieno vairāku klašu
skolēnus mācību satura apguvei sociālās zinībās (1.-3.klasēs), ētikā, sportā,
mūzikā, kristīgā mācībā;
1.2.2. klases dalīšana pieļaujama, ja izglītojamo skaits vienā klasē ir 20 un vairāk,
izņēmums ir klases, kurās tiek realizēta pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas
programma un vai/speciālā izglītības programma bērniem ar mācīšanās
traucējumiem un skolēnu skaits klašu grupā ir 7 un vairāk.
2. Skolu administratīvajai vadībai (iestādes vadītājs, vietnieki, atbalsta personāls) nosaka
zemāk minētās slodzes. Ja visu atlīdzību nevar tarificēt no mērķdotācijas, tad starpību
nodrošina no pašvaldības līdzfinansējuma:
2.1. Izglītības iestāžu, ieskaitot pirmsskolas izglītības iestādes, vadītājiem noteikt
1 slodzi, mēnešalgu noteikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba
samaksas noteikumi”, nosakot augstāko likmi, t.i. par vienu eiro mazāku, kā darba
algas likme nākamai pakāpei pēc izglītojamo skaita, vietniekiem 80% apmērā no
vadītājiem noteiktās likmes. Vietniekiem noteikt 1 slodzi Trikātas un 1,2 slodzes J.
Endzelīna Kauguru pamatskolās;
2.2. Lietvedībai noteikt 1 slodzi J. Endzelīna Kauguru pamatskolā un Trikātas
pamatskolā, 0,2 slodzes Brenguļu sākumskolā un PII ” Pasaciņa”;
2.3. Pirmsskolas izglītības metodiķim noteikt 0,3 slodzes Trikātas pamatskolā, 0,5 slodzes
PII “Pasaciņa”, 0,2 slodzes Brenguļu sākumskolā.
3. Atbalsta personālam noteikt šādas slodzes:
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3.1. Beverīnas novada vēstures mācīšanai – 0,1 slodzi (3 stundas nedēļā) Trikātas un
J. Endzelīna Kauguru pamatskolās, muzeja pedagogam – 0,075 slodzes (3 stundas
nedēļā) Trikātas pamatskolā un J. Endzelīna Kauguru pamatskolā;
3.2. Logopēdam 0,175 slodzes J. Endzelīna Kauguru pamatskolā, 0,35 slodzes pārējās
izglītības iestādēs;
3.3. Pagarinātās dienas grupai 0,878 slodzes Trikātas pamatskolā un J. Endzelīna
Kauguru pamatskolā, 0,662 slodzes Brenguļu sākumskolā.
3.4. Ja internātā J. Endzelīna Kauguru pamatskolā 16 skolēnu un vairāk – internāta
skolotājam noteikt 1 slodzi, ja 15 skolēnu un mazāk – 0,8 slodzes;
3.5. Psihologam vai sociālajam pedagogam, ja netiek slēgts pakalpojuma līgums,
0,14 slodzes J. Endzelīna Kauguru un Trikātas pamatskolās, 0,12 slodzes Brenguļu
sākumskolā;
3.6. Bibliotekāram 0,61 slodzi Trikātas pamatskolā.
4. Saskaņā ar izglītības iestādes licencēto programmu, mācību priekšmetu un stundu plānu,
stundu skaitu, kas atbilst 21 kontaktstundai par gatavošanos stundām, izglītojamo rakstu
darbu labošanu, individuālo darbu ar izglītojamiem, klases audzināšanu, nosaka pēc MK
noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5. pielikuma.
5. Profesionālās darbības pakāpes piemaksas pedagogiem, kuri tās ieguvuši no 2017.gada
10.augusta par pedagoģiskā darba slodzi, kas atbilst mēneša darba algas likmei noteikt līdz:
1.kvalitātes pakāpei 10 EUR;
2.kvalitātes pakāpei 20 EUR;
3.kvalitātes pakāpei 35 EUR.
Ja pakāpes piemaksas izmaksai nepietiek ar piešķirtajiem mērķdotācijas līdzekļiem,
starpību līdz iepriekš noteiktajam apmēram pedagogiem, atbilstoši viņu darba slodzei,
tarificē no pašvaldības budžeta.
6. Interešu izglītībai pašvaldības finansējums uz vienu izglītojamo pirmsskolas grupās
2,29 EUR, 1.-9.klasēs 6,22 EUR tarifikācijas sarakstā pirms profesionālās darbības
kvalitātes pakāpes aprēķināšanas.
7. Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 32.3.punktu,
pirmsskolas izglītības grupās pedagogiem par nodarbību sagatavošanu var tarificēt līdz
4 stundām uz 36 darba stundām ar izglītojamiem.
8. Pēc šiem kritērijiem sagatavo mācību gada sākuma tarifikācijas, izvērtējot nepieciešamības
atbilstību budžeta līdzekļu iespējām.
9. Tarifikācijas sarakstos neatstāt vakances, tās pieļaujamas tikai atsevišķos gadījumos,
rakstiski saskaņojot ar domes priekšsēdētāju.
10. Izglītības iestāžu vadītājiem, ja viņa darba slodze atbilst vienai darba algas likmei, papildus
sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko darbu līdz 7 (septiņām) stundām
nedēļām, jebkurš cits papildus darbs jāsaskaņo ar domes priekšsēdētāju.
11. Pedagogiem darbu metodiskajās komisijās apmaksā pēc pašvaldības noteiktās stundu likmes
par darbu komisijās.
Lēmums Nr.146 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
3.§
Par mērķdotācijas sadali pedagogu darba samaksai 2018. gada septembrī-decembrī
(M.Zvirbulis)
Atklāti balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs,
Zeltīte Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Valsts piešķirtā finansējuma sadali starp novada izglītības iestādēm veic pašvaldības finanšu
nodaļa atbilstoši 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 447. Izglītības iestādēm
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vienam mēnesim noteiktais kopējais finansējuma apmērs pedagogu darba samaksai un
VSAOI, ieskaitot piemaksas par darba kvalitāti noteikts 1.pielikumā.
2. Izglītības iestāžu vadītājiem, veidojot pedagoģisko darbinieku tarifikācijas sarakstus par
periodu no 2018.gada 01.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim, ievērot valsts piešķirtā
finansējuma sadali novada izglītības iestādēm, nepārsniedzot 2.pielikumā uzrādīto
finansējumu.
3. Finanšu nodaļai veikt tarifikāciju pārbaudi pirms to iesniegšanas Kocēnu novada izglītības
pārvaldei.
Lēmums Nr.147 ar pielikumiem sēdes protokola pielikumā uz 3 lp.
4.§
Par finansējuma piešķiršanu sportam
(S.Seipulāne)
Izvērtējot 2017.gada 10.oktobrī saņemto iesniegumu no novadā deklarētās iedzīvotājas
/Vārds, Uzvārds/ par finansējuma piešķiršanu dalībai Eiropas čempionātā krosmintonā
Norvēģijā, Skien no 26.07.2018.-29.07.2018. un ņemot vērā gan Beverīnas novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr.1/2018 “Par Beverīnas novada pašvaldības 2018.gada budžetu”, atklāti
balsojot: PAR – 8 deputāti (Jānis Cielēns, Inguna Kondratjeva, Sergejs Melngāršs, Zeltīte
Munce, Uldis Podnieks, Cilda Purgale, Romāns Vaščenko, Māris Zvirbulis), PRET – nav,
ATTURAS – nav, Beverīnas novada pašvaldības dome nolemj:
1. Segt radušās dalības maksas, ceļa izdevumu, naktsmītnes izmaksas EUR 250,00 vērtībā
/Vārds, Uzvārds/ par dalību Eiropas čempionātā krosmintonā 26.07.-29.07.2018. Norvēģijā,
Skien.
2. Slēgt vienošanos par piešķirtā finansējuma izlietošanu.
3. Finansējumu paredzēt no budžeta sadaļas – pārējie kultūras pasākumi.
Lēmums Nr.148 sēdes protokola pielikumā uz 1 lp.
Sēdi slēdz plkst.17:30.
Pielikumā:
1. Lēmumi Nr.145– Nr.148 ar pielikumiem uz 6 lp.
2. Noteikumi “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība
Beverīnas novada izglītības iestādēm 2018./2019.mācību gadā” uz 3 lp.
3. Noteikumi “Pamatprincipi un kārtība, kādā tiek piešķirts pašvaldības finansējums
izglītības iestādēs” uz 3 lp.
Sēdes vadītājs
2018.gada ___.______________

__________________Māris Zvirbulis

Sēdes protokolētāja
2018.gada ___.______________

__________________Raimonda Cielēna

Protokols parakstīts 15.10.2018.
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