
 

                                                                                                                                       
 

ALSUNGAS NOVADA 

 DOME 

 

Reģistrācijas Nr.90000036596 
Pils ielā 1,Alsungā, Alsungas novads LV-3306, 

tālrunis 63351342, fakss 63351342,elektroniskais pasts dome@alsunga.lv 
Banka A/S SEB BANKA  KULDĪGAS NODAĻA, kods UNLALV2X011, KONTS LV78UNLA0011012130623 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES  
Protokols  

                                                                              Alsungas novadā 
 
 
2016. gada 30.septembrī                                                                                                    Nr.11 
 
 
Darba kārtībā: 
 

1. Par mēneša algas likmi atbilstoši.vienai pašvaldības finansētai pedagoga darba slodzei Pirmsskolas 
izglītības iestādē “Miķelītis”. 

2. Par Interešu izglītības pulciņiem Alsungas novadā (vidusskolā) 2016.gadā (septembris - decembris). 
 
 
 

Novada domes  ārkārtas sēdi sāk plkst. 8.30 un beidz plkst.9.30 
Sēdē ieradušies deputāti: A.Sokolovskis,  E.Goldbergs, J.Gulbis, D.Martinova, A.Kaminskis   G.Rozentāls. 
I.Staņislavčika,  Z.Vanaga.  
Sēdē nav ieradies deputāts: E.Zvejnieks_ 
Sēdē piedalās: novada domes izpilddirektors V.Dunajevs, Finanšu nodaļas vadītāja A.Mundiciema, Pirmsskolas 
izglītības iestādes “Miķelītis” vadītāja A.Lipsne  un arodbiedrības pārstāves V.Liepa un I.Liepiņa, Izglītības pārvaldes 
vadītāja A.Vanaga, laikraksta “Kurzemieks” pārstāvji.  
Sēdi vada novada domes priekšsēdētājs A.Sokolovskis 
Sēdi protokolē kancelejas vadītāja V.Zingberga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1# 
Par mēneša algas likmi atbilstoši vienai pašvaldības finansētai pedagoga darba slodzei Pirmsskolas izglītības 

iestādē “Miķelītis” 

A. Sokolovskis,  A. Mundiciema 

 
            Pamatojoties uz “Pedagogu darba samaksas noteikumiem”, 2016.gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumi  
Nr. 445, 32.3 punktu,  pirmskolas izglītības pedagogiem viena darba slodze  ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 
36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas- sagatavošanās nodarbību vadīšanai.  
          Šo MK Noteikumu 43. punkts nosaka: “Pirmskolas izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme 
no 2016.gada 1.septembra ir 620 euro. Izglītības iestāžu dibinātāji pirmskolas izglītības pedagogu zemāko mēneša 
darba algas likmi atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam nodrošina līdz 2017.gada 1.septembrim  Pašvaldības, kuras 
nevar nodrošināt minēto zemāko darba algas likmi, no 2016.gada 1.septembra nodrošina pirmsskolas izglītības 
pedagogu (izņemot bērnu no 5 gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos pirmsskolas izglītības pedagogus) zemāko 
mēneša darba algas likmi ne mazāku par 560 euro” 
    MK noteikumi   Nr. 447 no 05.07.2016 punkts 9.4 nosaka normēto skolēnu skaitu pret vienu pedagoga darba 
likmi 11.5 : 1. (Tas būtu 11.5 x 2   23 audzēkņi uz 2 pedagoga darba slodzēm). 
               Logopēda darba slodze, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.447 ir 1 darba slodze uz 200 5-6 gadīgajiem 
PII audzēkņiem.   
               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. 
          IZM Mērķdotācijas periodam no 1.septembra līdz 31.decembrim iedalītas  5-6 gadīgo bērnu audzinātāju 
darba samaksai (1.78 likmes uz 21 bērnu vai 0.89 likmes katram 5-6 gadīgo bērnu pedagogam), 0.1 logopēda 
likmei un 0.05 likmēm mūzikas skolotājai. 

                   Atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, D.Martinova, A.Kaminskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī”nav,  
“Atturas”nav, 
 Dome nolemj: 
 
    Pamatojoties uz iepriekš minētajiem MK noteikumiem, Alsungas PII “Miķelītis” darba laiku no plkst. 7.oo līdz 
18.30, t.i. 11.5 stundas 2 audzinātājām vai 5.75 stundas 1 audzinātājai dienā (nedēļā  28.75 stundas darbam ar 
izglītojamiem + 4 stundas  sagatavošanās nodarbību vadīšanai = 32.75 stundas vai 0.81875 likmes), bērnu skaitu 
grupās -  “Bitītes” -10, “Zaķīši”-  12, “Pūcītes” -15--,  kā arī  PII “Miķelītis” vadītājas Aletas Lipsnes  2016.gada 
14.septembra iesniegumu “Par pedagogu tarifikāciju no 01.09.2016” noteikt: 
1. Mēneša algas likmi atbilstoši vienai pašvaldības finansētai darba slodzei pedagogam noteikt Euro 620.00 (seši 

simti divdesmit euro 00 eurocenti) 
2. Tarifikāciju no pašvaldības finansējuma veikt par 0.85 slodzēm pirmskolas izglītības pedagogam, 0.2 slodzēm 

logopēdam, 0.125 slodzēm mūzikas skolotājam 
3. Pamatojoties uz Finanšu nodaļas aprēķiniem, piešķirt papildus finansējumu PII darba algas fondam pašvaldības 

finansēto pedagogu darba samaksai un VSAI  maksājumiem Euro  902.83,  veicot budžeta grozījumus. 
 

 
2.# 
Par Interešu izglītības pulciņiem Alsungas novadā (vidusskolā) 2016.gadā (septembris - decembris) 

A.Sokolovskis, A.Vanaga 
 
         Saskaņā ar Alsungas vidusskolas darbinieces A.Vanagas iesniegto projektu par Interešu izglītības pulciņiem 
Alsungas novadā 2016.gadā septembris – decembris, 

atklāti balsojot ar deputātu balsīm 
 “Par” A.Sokolovskis, E.Goldbergs, D.Martinova, A.Kaminskis, J.Gulbis, G.Rozentāls, I.Staņislavčika, Z.Vanaga, 
“Pretī” nav,  
“Atturas” nav, 



Balsošanā nepiedalās: D.Martinova 
 Dome nolemj: 

1. Apstiprināt Interešu izglītības pulciņus Alsungas novadā (vidusskolā) 2016.gadā (septembris - decembris):  
Nr.p.k. Pulciņa nosaukums klases stundas Pulciņa vadītājs 
1. Tautiskās dejas 1.-2. 3 D.Martinova 
2. Tautiskās dejas 3.-5. 3 I.Poriķe            
3. Novadmācība 4.-6. 3 L. Stašaite 
4. Eiropas klubs 8.-12. 1  L.Stašaite        
5. Aerobika 1.-4. 2 L.Vainovska 
6. Aerobika 5.-9. 3 L.Vainovska 
7. Sporta pulciņš 5.-9. 3 D. Siliņa 
8. Sporta pulciņš 2.-4. 2,5 D. Siliņa 
9. Datorika  1.,2.,4. 3 V.Cīrule 

 
Kopā 23,5 stundas 
 
 
Priekšsēdētājs A.Sokolovskis 03.10.2016. 
Sēdi protokolēja Kancelejas vadītāja Zingberga 03.10.2016. 
 


