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Grozījumi: ar Skrīveru novada domes 26.08.2010. sēdes lēmumu Nr.3 (prot.Nr.9)
KĀRTĪBA, KĀDĀ SADALA VALSTS BUDŢETA MĒRĶDOTĀCIJU
PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŢU UN
ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU VIDUSSKOLAS PEDAGOGIEM
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
22.12.2009. 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
I.Vispārīgie jautājumi.
1. Noteikumi nosaka veidu, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Andreja Upīša
Skrīveru vidusskolas (turpmāk- skola) pedagogu un Skrīveru novada pirmsskolas izglītības
iestāžu „Sprīdītis” un „Saulēni” (turpmāk- iestādes) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (turpmāk- mērķdotācija).
2. Mērķdotācijas sadalē Skrīveru novada dome nodrošina atklātību un ievēro novada
iedzīvotāju intereses.
3. Skolas grāmatvede sagatavo pārskatu par skolu un iesniedz domes Finanšu un
grāmatvedības nodāļā, domes galvenā grāmatvede sagatavo pārskatu par iestādēm un
apvienoto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu atbilstīgi paredzētajam mērķim atbilstoši
normatīvo aktu prasībām iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijai.
II. Mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales kārtība.
4. Skrīveru novadā (turpmāk – novadā) tiek ievērota normētā skolēnu un bērnu skaita un
pedagoga likmes attiecība 8:1.

5.
Novadā tiek veidots rezerves fonds 1,5% no mērķdotācijas skolā un 1,0%
iestādēs, ja nepieciešama pedagogu pārtarifikācija, vai nepieciešams veikt citas izmaiņas
darba samaksā mācību gada laikā:
5.1. mainās pedagogu darba stāžs,
5.2. mainās pedagogi,
5.3. nepieciešama pedagogu aizvietošana,
5.4. nepieciešams noteikt mājas apmācību ilgstoši slimojošiem skolēniem.
6.
Skolas administrācijai (direktoram, direktora vietniekam izglītības jomā,
direktora vietniekam informātikā, direktora vietniekam ārpusstundu un audzināšanas darbā)
un atbalsta personālam (logopēdam, psihologam, speciālajam pedagogam, bibliotekāram)
novadā tiek iedalīti 15% no mērķdotācijas.
7.
Skola saņem Skrīveru novadam piešķirto mērķdotāciju, kas paredzēta vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. Pirmsskolas
izglītības iestādēm valsts piešķirto mērķdotāciju pašvaldības Finanšu un grāmatvedības
nodaļa sadala proporcionāli izglītojamo bērnu skaitam katrā iestādē.
8.
8.1.
8.2.

Pedagogu darba samaksas fonds tiek aprēķināts:
skolā - normētais skolēnu skaits (8) x Ls 345,00;
iestādē - normētais bērnu skaits (8) x Ls 274,00.

9.
Skolā pēc obligāto mācību priekšmetu un stundu plāna realizēšanas atlikusī
mērķdotācijas daļa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un skolas izglītības
programmām ar metodiskās padomes lēmumu tiek sadalīta:
9.1. individuālajām nodarbībām;
9.2. skolēnu rakstu darbu labošanai;
9.3. mācību stundu gatavošanai;
9.4. pagarinātās dienas grupas nodarbībām;
9.5. klases audzinātāja stundām;
9.6. fakultatīvām stundām no 1.-9.klasei;
9.7. mākslinieciskajai audzināšanai;
9.8. zinātniski pētniecisko darbu konsultēšanai.
10.
Iestādēs pēc nodarbību vadīšanas plāna realizēšanas atlikusī mērķdotācijas daļa
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un iestāžu izglītības programmām ar iestādes
vadītājas rīkojumu tiek sadalīta nodarbību gatavošanai.
11.
Direktors skolas finansējuma ietvaros un vadītāja iestādes finansējuma ietvaros
pedagogiem var noteikt piemaksu par papildus pedagoģisko darbu.
III. Noslēguma jautājumi.
12.

Šie noteikumi ir spēkā no 2010.gada 1.janvāra un darbojas uz nenoteiktu laiku.

Priekšsēdētāja

G.Lisenko
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