Nīcas novada domes
2012. gada 27.septembra
ārkārtas sēde

1.
Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba algas
samaksai Nīcas novada vispārizglītojošās skolās sadali,
pedagogu algu likmēm
I.
1. Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas sadali Nīcas novada izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām , piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai laika
posmam no 01.09.2012. līdz 30.11.2012. šādi:
1.1.Mērķdotācija Nīcas novada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās

apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09. –

30.11.2012.:
pavisam : Ls 55 380,- Ls
1 mēnesim: Ls 18 460,- Ls
t.sk. 1 mēnesim:

Rudes pamatskola

Nīcas vidusskola

Ls 3 275,-Ls

Ls 15 185,- Ls

1.2.Mērķdotācija interešu izglītības programmas pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 01.09. –
30.11.2012:
pavisam: Ls 2 489,- Ls
1 mēnesim: Ls 829,66 Ls
t.sk. 1 mēnesim:

Rudes pamatskola

Nīcas vidusskola

Ls 147,32 Ls

Ls 682,34 Ls

1.3. Mērķdotācija 5/6-gadīgo bērnu apmācības pedagogu darba samaksai un
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 01.09.2012 līdz 30.11.2012.:
kopā novadā, ieskaitot darba devēja soc.nodokli - 5889 Ls
1 mēnesim – 1963Ls
bērnu skaits novadā - 52 + 8 = 60 ,
uz 1 bērnu mēnesī - 1963 :60 = 32,716 Ls,
Nīcas PII mēnesī – 32,716 x 52 = 1701,27 Ls,
Rudes sk. mēnesī – 32,716 x 8 = 261, 73 Ls
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II.
1. Par Nīcas novada vispārizglītojošo skolu, Nīcas Mūzikas skolas skolas
pedagogu un Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas algu likmēm
līdz 2012. gada 30. novembrim:

1.1. Apstiprināt pedagogu algu likmes Nīcas vidusskolā:
darba stāžs līdz 5 gadiem – 330.- Ls
darba stāžs no 5 – 10 gadiem -335.- Ls
darba stāžs virs 10 gadiem – 340.- Ls
direktora vietnieks - 492.- Ls
direktors -662.-Ls
1.2. Apstiprināt pedagogu algu likmes Rudes pamatskolā:
darba stāžs līdz 5 gadiem – 270.- ,
darba stāžs no 5 – 10 gadiem -275.- ,
darba stāžs virs 10 gadiem – 280.- ,
direktora vietnieks - 374.- Ls,
direktors – 492.-Ls.
1.3. Par Nīcas Mūzikas skolas pedagogu algu likmēm līdz 2012. gada
31.decembrim:
valsts finansējums mēnesī - 2494 + 10% Ls,
no 01.09. - 31.12. valsts finansējums -- 9974 + 10% Ls,
vecāku līdzfinansējums Nīcā -- 480 Ls, ( mēnesī)
no Rucavas novada domes - 242,08 Ls, (mēnesī)
no Nīcas novada domes -- 740,48 Ls. (mēnesī)

Apstiprināt Nīcas Mūzikas skolas
2012.gada 31.decembrim:
Nr.

1.

Profesijas
nosaukums

pedagogs

pedagogu algu likmes līdz

Pedagoga darba stāžs ( gados)
mazāks
par 5

no 5 līdz 10

lielāks par 10

270 Ls

275 Ls

280 Ls

Mūzikas skolas direktores mēneša darba algas likmi noteikt 492,- Ls.

1.4. Apstiprināt Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas
algas likmi ar 2012.gada 1.septembri 503,- Ls.
2.
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Par finansējuma piešķiršanu pašvaldības dzīvokļa nojaukšanai
Piešķirt līdzekļus 7157,71 Ls apmērā pašvaldības dzīvokļa Nīcas novada
Otaņķu pagasta ‘’Mežārēs’’ nojaukšanai.
3.
Par trešo futbola grupu un trenera atalgojumu
1. Nīcas novadā izveidot trešo bērnu futbola grupu.
2. 2012./13.mācību gadā noteikt vecāku līdzdalību futbola trenera
atalgojuma finansēšanā Ls 10,- (desmit latu) apmērā mēnesī.
3. Noteikt futbola trenera atalgojumu mēnesī Ls 674.16 (seši simti
septiņdesmit četri latu un sešpadsmit santīmu) apmērā no 2012. gada
1. oktobra līdz 2012.gada 31.decembrim, finansējot to no pašvaldības
budžeta.
4.
Par saistošiem noteikumiem Nr. 19
‘’Grozījumi 2012.gada 9. februāra saistošos noteikumos
Nr. 7 ‘’Par 2012. gada budžetu’’ ‘’
1. Saistošos noteikumus Nr. 19 ‘’Grozījumi 2012. gada 9. februāra saistošos
noteikumos Nr.9 ‘’Par 2012. gada budžetu ‘’ ‘’ apstiprināt
5.
Par saistošiem noteikumiem
J.Otaņķis, J.Narbuts, D.Siksna, D.Skrodis, A.Petermanis
1. Saistošos noteikumus par saistošajiem par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības
neizdot.
2. Saistošos noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
inženierbūvēm- laukumiem, kas tiek izmantoti kā transporta līdzekļu maksas
stāvlaukumi , neizdot.
6.
Par papildus finansējumu Rudes pamatskolas
virtuves griestu pārkrāsošanai
1. Piešķirt 365,40 Ls Rudes pamatskolas virtuves griestu remontam.
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