2017.gada 28.septembra domes ārkārtas sēde Nr.12 (18)
Izziņotā sēdes darba kārtība:
1.Par Baldones novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pedagogu darba algas likmes
noteikšanu.
1.§
Par Baldones novada pašvaldības Pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” pedagogu darba
algas likmes noteikšanu
/IZSAKĀS – A.Mačs, K.Putniņa, M.Rucis, H.Nezinis, V.Āboltiņa, I.Lagzdiņa, I.Paegle/
Ziņo: S.Ezera
Sagatavoja: S.Ezera, personāla daļas vadītāja
Ministru kabineta 05.07.2016 noteikumi Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (turpmāk - MK Nr. 445), nosaka
pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.
Izglītības likuma 59.panta pirmā daļa nosaka, ka (..) Pašvaldību izglītības iestādes finansē no pašvaldību budžetiem.
(..) Valsts piedalās pašvaldību izglītības iestāžu un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu finansēšanā šajā likumā
paredzētajos gadījumos. Minētais nozīmē, ka pirmsskolas izglītības iestādes "Vāverīte" pedagogu darba samaksu
jāfinansē no Baldones novada pašvaldības budžeta līdzekļiem, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus, kuri
izglīto bērnus no piecu gadu vecuma.
Ar Baldones novada domes 20.12.2016. lēmumu, prot Nr.12, 16.12.§, pedagogiem un pedagoga amatam
pielīdzinātajiem amatiem tika noteikta darba algas likme ievērojot pedagoģiskā darba stāžu: līdz 5 gadiem - 650.00 (seši
simti piecdesmit) euro mēnesī, 5-10 gadiem - 670.00 (seši simti septiņdesmit) euro mēnesī, virs 10 gadiem - 680.00
(seši simti astoņdesmit) mēnesī.
Saskaņā ar MK Nr. 445 V daļas "Noslēguma jautājumi" 43.punktu, kurā noteikts: "Pirmsskolas izglītības pedagogu

zemākā mēneša darba algas likme no 2016. gada 1. septembra ir 620 euro. Izglītības iestāžu dibinātāji pirmsskolas
izglītības pedagogu zemāko mēneša darba algas likmi atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam nodrošina līdz 2017. gada
1. septembrim. Pašvaldības, kuras nevar nodrošināt minēto zemāko mēneša darba algas likmi, no 2016. gada 1.
septembra nodrošina pirmsskolas izglītības pedagogu (izņemot bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinātos
pirmsskolas izglītības pedagogus) zemāko mēneša darba algas likmi ne mazāku par 560 euro, bet no 2018. gada 1.
septembra -atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.", pedagogiem, kuri izglīto bērnus no 5 gadu vecuma, darba algas
likme tika noteikta EUR 620.00 (seši simti divdesmit) mēnesī. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu visiem Pil
"Vāverīte" pedagogiem, pedagogiem, kuri izglīto bērnus no 5 gadu vecuma, ir noteikta piemaksa ievērojot pedagoģiskā
darba stāžu, attiecīgi EUR 30.00, 50.00 vai 60.00 mēnesī.
No 01.09.2017. pedagogiem, kuri izglīto bērnus no 5 gadu vecuma, ir noteikta pedagoga darba algas likme EUR
680.00 (seši simti astoņdesmit) mēnesī. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu darba samaksu visiem Pil "Vāverīte" pedagogiem un
pedagoga amatam pielīdzinātajiem amatiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Baldones novada dome, atklāti balsojot, PAR– 9 balsis (R.Audzers, V.Āboltiņa,
E.Brigmanis, J.Dūmiņš, I.Lagzdiņa, H.Nezinis, A.Mačs, I.Paegle, K.Putniņa); PRET- nav, ATTURAS –nav,
NOLEMJ:
1.Atcelt pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamiem no 5 gadu vecuma noteikto piemaksu atbilstoši
pedagoģiskā darba stāžam attiecīgi EUR 30.00, 50.00 vai 60.00 mēnesī.
2.Atcelt pedagogu darba algas likmi ievērojot pedagoga darba stāžu līdz 5 gadiem - 650.00 (seši simti
piecdesmit) euro mēnesī, 5-10 gadiem - 670.00 (seši simti septiņdesmit) euro mēnesī, virs 10 gadiem 680.00 (seši simti astoņdesmit) mēnesī.
3.Ar 01.09.2017. PII "Vāverīte" pedagogiem un pedagoga amatam pielīdzinātajiem amatiem noteikt darba
algas likmi - 680.00 (seši simti astoņdesmit) euro mēnesī.

