LATVIJAS REPUBLIKA
AKNĪSTES NOVADS
AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA
AKNĪSTES NOVADA DOME
Reģ. Nr.90000026441,
Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208,
Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv
SĒDES PROTOKOLS
2016.gada 3.oktobrī
Aknīstē

Nr.14

Sēde sasaukta plkst. 15.30
Sēde sākta plkst. 15.30
DARBA KĀRTĪBA
1. Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā. (V.Dzene)
2. Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2016.līdz 31.12.2016. (V.Dzene)
3. Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu. (V.Dzene)
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
Sēdi protokolē – kancelejas vadītāja Ināra Buiķe.
Piedalās –
Deputāti:
Vija Dzene,
Aivars Ielejs,
Aija Voitiške,
Guntars Geida,
Ināra Lunģe
Nepiedalās:

Skaidrīte Pudāne, Andris Zībergs, Jānis Vanags, Valentīna Čāmāne

Domes priekšsēdētāja V.Dzene ierosina papildināt darba kārtību ar 3.jautājumu
– Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu.
Deputātiem iebildumu nav.
Domes priekšsēdētāja Vija Dzene ierosina balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, A.Voitiške, I.Lunģe,
G.Geida); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Apstiprināt domes sēdes darba kārtību ar 3 jautājumiem.
1.#
Par izmaiņām Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā
V.Dzene

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
21.panta pirmās daļas 13.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, I.Lunģe, G.Geida,
A.Voitiške); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Veikt Aknīstes novada pašvaldības amatu sarakstā no 01.09.2016. šādus
grozījumus:
1.1. Izslēgt no Aknīstes vidusskolas amatu saraksta no 01.09.2016. šādus
amatus:
“laborants ķīmijas kabinetā” (0,14 slodze);
“pedagoga palīgs” (0,7 slodze);
“logopēds” (0,2 slodze)
1.2. Izslēgt no Asares pamatskolas amatu saraksta no 01.09.2016. šādus
amatus:
“logopēds” (0,1 slodze);
“aukle” (0,719 slodze)
1.3. Samazināt Asares pamatskolas amatu sarakstā no 01.09.2016. amata
“pedagogs” slodzi no 1,659 uz 1,6 slodzi.
1.4. Palielināt Asares pamatskolas amatu sarakstā no 01.09.2016. amata
“pirmsskolas izglītības skolotājs” slodzi no 0,296 uz 0,501 slodzi.
1.5. Papildināt Asares pamatskolas amatu sarakstu no 01.09.2016. ar amatu
“skolas direktora vietnieks” – 0,1 slodze (EUR 72,00).
1.6. Samazināt PII “Bitīte” amatu sarakstā no 01.09.2016. šādas amata
slodzes:
“logopēds” – no 0,5 uz 0,36 slodzi;
“pirmsskolas izglītības skolotājs” – no 6,242 uz 5,622 slodzi.
1.7. Papildināt Aknīstes Bērnu un jauniešu centra amatu sarakstu no
01.09.2016. ar amatu “interešu izglītības skolotājs” – 0,1 slodze (EUR
68,00).
2. Sakarā ar amata vienību izmaiņām no 01.09.2016. un amata algas (par 1 likmi)
paaugstināšanu piešķirt papildus finansējumu no pašvaldības nesadalītajiem
līdzekļiem:
Asares pamatskolai – EUR 2006;
PII “Bitīte” – EUR 9282;
Aknīstes BJC – EUR 1325.
2.#
Par valsts mērķdotācijas sadali Aknīstes novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām no 01.09.2016.līdz 31.12.2016.
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par valsts budžetu 2016.gadam” 3.panta pirmās daļas
1. un 3.punktu; likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 21.panta
pirmās daļas 27.punktu; likuma „Par pašvaldību budžetiem” 29.pantu; Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 9.punktu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem
Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
14.punktu; 28.08.2001. Ministru kabineta noteikumiem Nr.382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība”,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, I.Lunģe, G.Geida,
A.Voitiške); PRET – nav; ATTURAS – nav, Aknīstes novada dome NOLEMJ:
1. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 8996,00 pašvaldības izglītības
iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.09.2016. līdz 31.12.2016. sekojoši:
1.1. PII „Bitīte” EUR 7899,00.
1.2. Asares pamatskolas 5-6 gad.gr. EUR 1097,00.
2. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 116508,00 pašvaldības vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no
01.09.2016.līdz 31.12.2016.:
2.1. Aknīstes vidusskolai EUR 104 904,00.
2.2. Asares pamatskolai EUR 11 604,00.
3. Sadalīt valsts piešķirto mērķdotāciju EUR 4983,00 pašvaldības izglītības
iestādēs interešu izglītības programmu un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām no 01.09.2016. līdz 31.12.2016. sekojoši:
3.1. Aknīstes vidusskolai EUR 1958,00.
3.2. Asares pamatskolai EUR 344,00.
3.4. Aknīstes bērnu un jauniešu centram EUR 2681,00.
4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Aknīstes novada pašvaldības galvenajai
grāmatvedei.
3.#
Par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu
V.Dzene
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 6.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti (V.Dzene, A.Ielejs, I.Lunģe, G.Geida,
A.Voitiške); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Aknīstes novada dome NOLEMJ:
Piešķirt EUR 1269,29 papildus izdevumiem dzīvojamās mājas Augšzemes ielā
19, Aknīstē, remontam no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

