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Ārkārtas sēdes protokols 

Alsungā 

2018. gada 1. oktobris                                                                      Nr. 11 

 

Darba kārtībā: 

1. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības ietādes “Miķeļītis” 

pedagogu un iestādes vadītāja darba samaksas nodrošināšanai. 

2. Par aizņēmumu no Valsts kases Kombinētā granulu/malkas apkures katla piegādei un 

uzstādīšanai un vecā katla demontāžai Raiņa ielā 2, Alsungā, Alsungas novadā. 

3. Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2018. gadā. 

 

Novada domes ārkārtas sēdi sāk plkst. 9.00 un beidz plkst. 9.30.
 

Sēdē ieradušies deputāti: Daiga Kalniņa, Grigorijs Rozentāls, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle. 

Sēdē attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies deputāti: Zaiga Vanaga, Ilze Bloka, Ainars 

Macpans. 

Sēdē piedalās: Finanšu nodaļas vadītāja Ausma Mundiciema, Izglītības pārvaldes vadītāja 

Aīda Vanaga, Pirmsskolas izglītības iestādes “Miķelītis” vadītāja Aleta Lipsne. 

Sēdi vada novada domes priekšsēdētāja Daiga Kalniņa. 

Sēdi protokolē pašvaldības sekretāre Lauma Migoviča.  

http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Alsungas_novads_COA.png


 

 

1.# 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu pirmsskolas izglītības ietādes “Miķeļītis” 

pedagogu un iestādes vadītāja darba samaksas nodrošināšanai 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

 

Saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 3. pielikumu, pirmskolas izglītības pedagogiem viena darba slodze ir 40 

astronomiskās  stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba 

stundas - sagatavošanās nodarbību vadīšanai.  

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 9.4. punkts nosaka normēto skolēnu skaitu 

pret vienu pedagoga darba likmi 11.5:1 (tas būtu 11.5 x 2 jeb 23 audzēkņi uz 2 pedagoga 

darba slodzēm). 

Logopēda darba slodze, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu 

Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 8.5. punktu, ir 1 

darba slodze uz 200    5-6 gadīgajiem PII audzēkņiem. Logopēda darba slodze nedēļā ir 30 

astronomiskās stundas. PII “Miķelītis” vadītāja A. Lipsne lūdz nodoršināt logopēda darba 

likmes iepriekšējā apjomā, jo pirmsskolā ir daudz bērnu, kam nepieciešama logopēda 

palīdzība, lai vēlāk skolā viņi vārētu sekmīgi mācīties. 

Saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 13.punktu, izglītības iestādes vadītājs, ja viņa darba slodze ir atbilstoša 

vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko 

darbu līdz septiņām stundām nedēļā, par to saņemot papildu samaksu. Saskaņā ar šo 

noteikumu 6. punktu, pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, viņu vietniekiem 

un metodiķiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka attiecīgā novada pašvaldība. 

Pedagogu darba samaksa, saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. punktu, ar 01.09.2018. tiek noteikta 710,00 

euro par darba slodzi. 

Pirmsskolas izglītības iestādei periodam no 1. septembra līdz 31. decembrim pieškirta 

IZM mērķdotācija 9588,00 euro 5-6 gadīgo bērnu pedagogu darba samaksai un DDSN 

maksājumiem, t.sk., 0.145 logopēda likmei 5-6 gadīgajiem PII audzēkņiem. 

Finansu nodaļas vadītāja A. Mundiciema ir iesniegusi aprēķinus par nepieciešamo 

finansējumu pedagogu darba samaksas nodrošināšanai no pašvaldības finansējuma, ņemot 

vērā piešķirtās mērķdotācijas apjomu un saglabājot gada sākumā noteiktās pedagogu darba 

slodzes. 

    Janvāris- augusts Septembris- decembris Vajag papildus mēnesī 3 

mēnešos 

*** 
Nr. 

p.k. 

Amats likmes alga 

uz 

pilnu 

likmi  

mēnesī 

Alga 

par 

faktisko 

slodzi 

Likmes Alga 

uz 

pilnu 

likmi 

mēmesī 

Alga 

par 

faktisko 

slodzi 

Algām DDSN Kopā 

1 Sporta 

skolotājs 

0,3 680 204 0,3 710 213 9,00 2,17 11,17 33,51 

2 Logopēds 0,185 680 125,8 0,19 710 134,9 9,10 2,19 11,29 33,87 



 

 

3 Pirmsskolas 

skolotājs 

0,85 680 578 0,85 710 603,5 25,50 6,14 31,64 94,92 

4 Pirmsskolas 

skolotājs 

0,85 680 578 0,85 710 603,5 25,50 6,14 31,64 94,92 

5 Pirmsskolas 

skolotājs 

0,85 680 578 0,85 710 603,5 25,50 6,14 31,64 94,92 

6 Pirmsskolas 

skolotājs 

      0,412 710 292,52 292,52 70,47 362,99 1088,97 

7 Pirmsskolas 

skolotājs 

0,748 680 508,64 0,412 710 292,52 -

216,12 

-52,06 -

268,18 

-804,54 

8 Pirmsskolas 

skolotājs 

0,85 680 578 0,85 710 603,5 25,50 6,14 31,64 94,92 

    4,148   2820,64 4,224   2999,04 196,50 47,33 243,83 731,49 

9 Mūzikas 

skolotāja 

0,035 680 23,8 0,175 710 124,25 100,45 24,20 124,65 373,95 

    4,668   3174,24 4,889   3471,19 296,95 71,53 368,48 1105,44 

10 PII vadītāja 1 780 780 1 823 823,00 43,00 10,36 53,36 160,08 

    5,668   3954,24 5,889   4294,19 339,95 81,89 421,84 1265,52 

            

Pašvaldības finansētiem darbiniekiem algas izmaksā nākošajākalendārajā mēnesī. 

Aivars Sokolovskis izsaka priekšlikumu visiem izglītības iestāžu vadītājiem pacelta algas par 

5,5 % papildus valsts noteiktajai mērķdotācijai. 

Atklāti balsojot ar 1 deputātu balsi “Par” Aivars Sokolovskis,  

ar 2 deputātu balsīm “Atturas” Grigorijs Rozentāls, Juris Šteinbergs, 

ar 3 deputātu balsīm “Pretī” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Māra Rozentāle, 

Dome nolemj: 

Noraidīt lēmumu “Pacelt visiem Alsungas novada izglītības iestāžu vadītājiem algas 

par 5,5 %, tai skaitā Alsungas vidusskolas un Mūzikas skolas vadītājiem papildus Ministru 

Kabineta noteikumos  noteiktajam algu palielinājumam”. 

Pamatojoties uz 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 

“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 

447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, IZM piešķirto 

mērķdotācijas finansējumu pirmsskolas izglītības iestādes 5-6 gadīgo audzēkņu pedagogu 

atlīdzībai, kā arī PII “Miķelītis” darba laiku no plkst. 7.00 līdz 18.30, 

atklāti balsojot ar 5 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Juris 

Šteinbergs, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls  

1 deputātu balsi “Atturas” Aivars Sokolovskis, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

1. Pirmsskolas izglītības iestādē “Miķelītis” ar 2018. gada 1. septembri: 

1.1. Noteikt pedagogu mēneša algas likmi 710,00 euro (septiņi simti desmit euro 00 

eurocenti) par pilnu pedagoga darba slodzi (40 stundām). Tarifikāciju no pašvaldības 

finansējuma veikt 4.224 pedagogu slodzēm pirmsskolas izglītības pedagogiem.  



 

 

1.2. Noteikt pašvaldības finansējumu logopēdam pirmsskolas izglītības iestādē 0.19 darba 

slodzes.  

1.3. Noteikt pašvaldības finansējumu mūzikas skolotājam par 0.175 darba slodzēm.  

1.4. Noteikt pašvaldības finansējumu sporta skolotājam par 0.3 darba slodzēm. 

1.5. Noteikt pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas darba algas likmi 823,00 euro.  

2. Piešķirt papildus finansējumu no pamatbudžeta rezerves fonda pirmsskolas izglītības 

iestādes pedagogu un vadītājas darba samaksas nodoršināšanai un VSAOI maksājumiem 

1265,52 euro apmērā. 

 

2.#   

Par aizņēmumu no Valsts kases Kombinētā granulu/malkas apkures katla piegādei un 

uzstādīšanai un vecā katla demontāžai Raiņa ielā 2, Alsungā, Alsungas novadā 

D. Kalniņa, A. Mundiciema 

  

2018. gada 17. maija Alsungas novada domes sēdē tika lemts (protokollēmums Nr. 

6#1), ka, lai novērstu avārijas situāciju un līdz apkures sezonai atjaunotu siltumapgādi, kas 

ilgtermiņā būtu ekonomiski izdevīga, ņemt aizņēmumu Valsts kasē avārijas situācijas 

novēršanai siltumapgādē – automātiskā granulu apkures katla iegādei un uzstādīšanai. Lai 

nodrošinātu apkuri pašvaldības sabiedriskajās ēkas (Kultūras namā, bibliotēkā, pastā), kā arī 

dzīvojamā mājā Raiņa ielā 4, nepieciešams demontēt veco un uzstādīt jaunu apkures katlu par 

kopējo summu 24303.83 euro (divdesmit četri tūkstoši trīs simti trīs euro 83 eurocenti), t.sk., 

summa bez PVN 20085.81 euro, PVN 21 %   4218.02 Euro.  

Veikts iepirkums (identifikācijas Nr. AND/2018/4, Iepirkumu komisijas sēdes 

protokols Nr. 18, 26.09.2018.  

Noslēgts līgums ar SIA “CON STO”, reģistrācijas nr. LV40002084784, adrese 

Šmerļa iela 3, Rīga, LV-1106. par vecā apkures katla demontāžu, jaunā piegādi un 

uzstādīšanu. Darbu pabeigšanas termiņs - 2018. gada 15. oktobris. 

Lai veiktu norēķinus ar darbu izpildītāju par kombinētā granulu/malkas apkures katla 

piegādi un uzstādīšanu un vecā katla demontāžu Raiņa ielā 2, Alsungā, Alsungas novadā,  

nepieciešams aizņēmums Euro 24303.83 (divdesmit četri tūkstoši trīs simti trīs euro 83 

eurocenti). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 1. daļas 1. punktu, 21. panta 1. 

daļas 19. punktu, 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 



 

 

1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 24303.83 euro (divdesmit četri tūkstoši trīs simti 

trīs euro 33 eurocenti) uz 5 (pieciem) gadiem ar mainīgo procentu likmi ar likmes 

maiņu 1 (vienu) reizi gadā. 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksas pirmais mēnesis - 2019. gada janvāris. 

3. Aizņēmumu atmaksāt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3.# 

Par interešu izglītības pulciņu apstiprināšanu Alsungas novadā 2018. gadā 

D. Kalniņa, Z. Vanaga 

Saskaņā ar Likumu “Par pašvaldībām”, Izglītības likumu, 2001. gada 28.augusta 

Ministru Kabineta noteikumu Nr. 382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība un 

Alsungas novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtības nolikumu, 

Alsungas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo lietu komitejas 14.09.2018. 

sēdes atzinumu (protokols Nr. 9#2), 

atklāti balsojot ar 6 deputātu balsīm “Par” Daiga Kalniņa, Inga Bredovska, Aivars 

Sokolovskis, Juris Šteinbergs, Māra Rozentāle, Grigorijs Rozentāls,  

“Atturas” nav, 

“Pretī” nav, 

Dome nolemj: 

Apstiprināt interešu izglītības pulciņus un stundu skaitu Alsungas novadā 2018. gadā 

(oktobris-decembris): 

 

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI ALSUNGAS NOVADĀ 

2018. gadā (oktobris-decembris): 

Nr.p.k. Pulciņa nosaukums Klases Stundas Pulciņa vadītājs 

1. Datorika  1.,2.,3.,4. 4 V. Cīrule 

2. Novadmācība 4.-6. 3 L. Stašaite 

3. Tautiskās dejas 1.-4. 3,5 D. Martinova 

4. Tautiskās dejas 5.-9. 3,5 D. Martinova 

5. Sporta pulciņš 2.-4. 3 D. Siliņa 

6. Sporta pulciņš 5.-9. 3 D. Siliņa 

7. Skolēnu mācību uzņēmumi 4.-12. 4 M. Rozentāle 

8. Diskusiju klubs 

“No writing, just talking” 

6.-12. 3 A. Sala 

9. Parole “English” 1.-5. 3 A. Sala 

Kopā 30 stundas. 

 

Domes priekšsēdētāja _______________________________________D.Kalniņa 

 

Sēdi protokolēja 

Pašvaldības sekretāre_________________________________________L.Migoviča 


