
 
 

Nīcas novada domes 2011. gada 27. septembra 
ārkārtas  sēde 

 
 

1. 
Par valsts  budžeta  mērķdotācijas 
pedagogu darba algas samaksai 

Nīcas novada vispārizglītojošās skolās sadali 
 

 
 1. Apstiprināt  valsts  budžeta  mērķdotācijas sadali  Nīcas novada izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās    apdrošināšanas obligātajām iemaksām  
laika  posmam no 01.09.2011. līdz  31.12.2011.: 

pavisam Ls 71892.-                           
1 mēnesim Ls 17973.-                       
t.sk. 1 mēnesim: 
  Rudes pamatskola - Ls 2898.92              

    Nīcas  vidusskola – Ls   15074.38    
 

2. Apstiprināt  valsts  budžeta  mērķdotācijas sadali  Nīcas novada izglītības iestāžu 
interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās    
apdrošināšanas obligātajām iemaksām  laika  posmam no 01.09.2011. līdz  
31.12.2011.: 

  pavisam Ls 3543.-  ,          
   1 mēnesim Ls 885.75  ,     

t.sk. 1 mēnesim: 
 Rudes pamatskola – 142.60 ,           
 Nīcas vidusskola – 741.52,   
            

2. 
Par  Nīcas  novada  vispārizglītojošo  skolu 

pedagogu algu likmēm  līdz 2011. gada 31. decembrim 
 
 
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 
psihologs 340.-  Ls 

2. Apstiprināt pedagogu   algu likmes  Rudes pamatskolā: 
darba stāžs  līdz  5 gadiem – 245.- ,              
darba stāžs no 5 – 10 gadiem  -250.-  ,          
darba stāžs virs 10 gadiem – 255.- ,               
direktora  vietnieks  - 340.- Ls, 
direktors – 447.-Ls. 
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3. Lai šīs likmes nodrošinātu, papildus nepieciešams mēnesī līdz gada beigām 623,28 Ls 
mēnesī, līdz 2011.gada 31.decembrim 2493,12 Ls. 

 
no pašvaldības  budžeta 2011.gadā paredzēts:  

Logopēds 0,25 68,75 
pamatizgl.skolot. 0,5  141,43 
bibliotekārs 0,2 55,00 
pagarinātās dienas 
grupas skolot. 

0,5 136,00 

psihologs 0,2 55,00 
dir.vietn.audzin.darbā 0,25 85,00 
datorspec.-laborants 0,20 68,75 
 2,1 596,18 

 
4.   Pārvirzīt 1500,- Ls no Rudes skolas budžeta uz algu fondu. 
5. No Nīcas novada domes budžeta ieņēmumiem paredzēt Rudes pamatskolas 

pedagogu algām 993,12 Ls. 
 

 
3. 

Par Nīcas pirmsskolas izglītības iestādes ‘Spārīte” un Rudes pamatskolas  
pedagogu algu likmēm  par 5/6 gadīgo bērnu  apmācību 

 
1. Apstiprināt  pedagogu algu likmes  5/6 gadīgo   bērnu  apmācībai: 

 
 

Pedagoga stāžs 

 

Algas likme Par nodarbību 
sagatavošanu 2 st.  

Rude Nīca Rude Nīca 

1 – 5 245.00 - - - 
5 – 10 - - - - 

10  un vairāk - 255.00 - 17.00 
 

4. 
Par  Nīcas  Mūzikas  skolas 

pedagogu algu  likmēm 2011./2012.  mācību gadā 
 
 Nīcas  novada dome izskata  jautājumu  par  pedagogu  algu likmēm. 

 
 

DOME  NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt Nīcas Mūzikas skolas  pedagogu algu likmes 2011./2012.m.g.: 
 
Nr. Profesijas  nosaukums Pedagoga  darba  stāžs ( gados) 

mazāks  par  
5 

no  5 līdz  10 lielāks  par  10 

1. pedagogs 245 Ls 250 Ls 255 Ls 
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Mūzikas  skolas  direktores   mēneša  darba  algas  likmi noteikt  447 Ls.   
 

5. 
Par dzīvojamās  mājas  „Salnāji”  jumta remontu 

 
1. Akceptēt dzīvojamās mājas “Salnāji” jumta remontu. 
2. Līdzekļus 6000,- Ls apmērā paredzēt no budžeta reālās izpildes. 

 
 

6. 
Par Nīcas  lauku ambulances 

procedūru un injekciju kabinetu logu nomaiņu 
 
1.  Uzdot ambulances vadītājai I.ŠTĀLAI līdz nākamai novada domes  sēdei  sagatavot 
izmaksu aprēķinu ambulances procedūru un injekciju kabinetu un ģimenes ārstu kabinetu 
logu nomaiņai . 
 
 

7. 
Par līdzmaksājumiem  Nīcas Mūzikas skolā 

 
1. 2011./2012.m.g.  līdzmaksājumu  par  vienu Nīcas Mūzikas skolas  audzēkni noteikt  

10.- Ls ( desmit lati) mēnesī. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


