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     LATVIJAS REPUBLIKAS 
    CARNIKAVAS NOVADA DOME 

 
Reģ. Nr. 90000028989 

Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163 
Tālr.: +371 67993814, fakss: +371 67992326, e-pasts: dome@carnikava.lv 

 
AS SEB banka, kods UNLALV2X AS Swedbank, kods HABALV22 
konts LV59UNLA0050003955158 konts LV11HABA0551030290106 

 
CARNIKAVAS NOVADA DOMES 
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

 
2019.gada 4.martā Nr.4 
 
Carnikavā, Carnikavas novadā 
 
Sēde sasaukta plkst. 10.00 
 
Sēdi vada: domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa 
Protokolē: lietvede Dārta Zaļkalne 
 
Piedalās: 
Deputāti – Genovefa Kozlovska, Eva Odziņa, Laimonis Daugavietis, Aldonis Lūkins, Juris 

Kozlovskis, Gunita Dzene, Jānis Leja, Imants Krastiņš, Dainis Kozlovskis, Kristaps 
Bergmanis 

 
Nepiedalās: 
Deputāti  - Pjotrs Špakovs (attaisnoti), Gatis Miglāns (atrodas ārpus Latvijas), Eduards Burģelis 

(neierašanās iemesls nav zināms), Arta Deniņa (neierašanās iemesls nav zināms) 
 
Domes administrācijas darbinieki: Raimonds Garenčiks, Ingūna Lulle, Ilona Gotharde, Agnese 

Ģērmane 
 
Citi dal ībnieki:  p/a „Carnikavas Komunālserivss” direktors Gunārs Dzenis, Carnikavas 

Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš 
 
Sēdi atklāj plkst. 10.00. 
 
Domes ārkārtas sēdes darba kārtībā ir 3 darba kārtības jautājumi. 
 

D.Mieriņa aicina balsot par domes sēdes darba kārtību, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm 
(D.Mieriņa, G.Kozlovska, L.Daugavietis, E.Odziņa, A.Lūkins, J.Kozlovskis, J.Leja, G.Dzene, 
I.Krastiņš, K.Bergmanis, D.Kozlovskis), „PRET” nav balsīm, „ATTURAS” nav balsīm, 
Carnikavas novada dome apstiprina sēdes darba kārtību: 
Slēgtā daļa.  

1. Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrajai daļai. 
 

2. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksas palielināšanu. 
 

Slēgtā daļa.  
3. Informācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrajai daļai. 
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D.Mieriņa informē ka, domes lēmumprojekti satur informāciju iestādes iekšējai lietošanai, kas ir 
ierobežotas pieejamības informācija atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 
2., 4.punktiem un personu datus, kas tiek aizsargāti saskaņā ar Regulas 2016/679 5.panta 1.punkta 
a), b), c), f) apakšpunktiem (tajā skaitā, apstrāde tādā veidā, lai tiktu nodrošināta datu aizsardzība 
pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi).  

Pamatojoties uz pašvaldības nolikuma 76.pantu, augstākminētie jautājumi tiks izskatīti 
slēgtā domes sēdes daļā. 

Deputātiem ir jāsaglabā un tie nevar nelikumīgi neizpaust personas datus, kā arī 
konfidenciālu informāciju, kurus viņi ir ieguvuši saistībā ar savu amata pienākumu veikšanu. Par 
jebkuru neatļautu datu subjektu personas datu apstrādi deputātu var saukt pie atbildības.  

Ja datu subjekti izvirza pretenzijas pret pašvaldību par viņu privātuma pārkāpumiem un 
minēto pārkāpumu izdarīšanā vainojams deputāts (piemēram, izpaudis savā e-pastā vai kādā 
sociālajā tīklā) un tas ir attiecīgi pierādīts, Carnikavas novada pašvaldībai ir tiesības celt prasību 
pret darbinieku un/vai deputātu, kā arī pieprasīt segt radītos zaudējums. 

 
D.Mieriņa izsludina domes ārkārtas sēdes slēgto daļu un aicina palikt Juridiskās nodaļas vadītāju 
un protokolētāju. 
 

1. § 
Inform ācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrajai 

daļai 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
2. § 

Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogu darba samaksas palielināšanu  
Ziņo: I.Krastiņš, I.Doriņš 

 
IZSAKĀS: D.Mieriņa, I.Krastiņš, K.Bergmanis, G.Kozlovska, J.Kozlovskis, E.Odziņa, 
L.Daugavietis, J.Leja, I.Gotharde 
 

Pamatojoties uz 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” un 27.12.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1035 “Kārtība, kādā 
valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un deju izglītībaas programas”, Carnikavas 
Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā – Skola) direktors I.Doriņš uz 01.09.2018. tarificējis 
13,13 Skolas pedagogu darba likmes ar mēnešalgu EUR 710,00 vienai pedagogu darba likmei. 
Tarifikācijas kopsumma sastāda EUR 9899,15 mēnesī, no kā EUR 6945,04 jeb 70% ir valsts 
budžeta dotācija un EUR 2954,11 jeb 30% ir Carnikavas novada pašvaldības finansējums.  

Carnikavas novada dome konstatē: 
1. No 2017.gada 1.janvāra ar Carnikavas pašvaldības lēmumu (23.11.2016. Carnikavas novada 

domes sēdes protokols Nr. 23, 7.§) Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem tika 
apstiprināta mēneša darba algas likme EUR 700,00 apmērā par 1 darba slodzi (30 mācību 
stundām nedēļā) – tādejādi nosakot 20,00 EUR pašvaldības piemaksu pie tobrīd spēkā esošās 
valsts noteiktās zemākās pedagogu mēneša darba algas likmes EUR 680,00. 

2. 2018.gada 22.septembrī spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija 
noteikumos Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi “, kas no 01.09.2018. nosaka 
pedagogu minimālo mēneša darba algas likmi EUR 710,00 apmērā. 

3. Saistībā ar pedagogiem noteiktās zemākās mēneša darba algas likmes izmaiņām, valsts 
budžeta dotācija, salīdzinot ar 2018.gada janvāra-augusta mēnešiem, pieaugusi par 17%. 

4. Skolai ir grūtības piesaistīt un noturēt darba attiecībās kvalificētus mūzikas un mākslas 
nozares pedagogus, jo Skolā piedāvātais atalgojums nav konkurētspējīgs. 2017./18. mācību 
gada laikā uz citām mūzikas un mākslas izglītības iestādēm pārgājuši strādāt 6 Skolas 
pedagogi, kā iemeslu šādam lēmumam norādot citās skolās piedāvātu būtiski lielāku 
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atalgojumu, kas ir vismaz 1000 EUR virs valstī noteiktās minimālās pedagogu mēneša algas 
likmes. Atalgojuma starpība ar galvspilsētas mūzikas un mākslas skolām ir vēl lielāka. 

5. Skolas direktors I.Doriņš 2018.gada 16.jūlija klātienē sniedza Carnikavas novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejai informatīvu ziņojumu par 
nepieciešamību pārskatīt Skolas pedagogiem noteikto mēneša darba algas likmi. 

6. Ņemor vērā iepriekš minēto, kā arī lai nodrošinātu kvalitatīvu profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu pedagogiem līdzvērtīgu atalgojumu, Skolas direktors I.Doriņš lūdz noteikt 
no 2019.gada 1.maija mēneša darba algas likmi Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogiem EUR 810,00 (astoņi simti desmit eiro, nulle centi) apmērā. 

7. Likmes palielināšanai nepieciešamais papildus algas fonda finansējums Skolai no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 13,13 pedagogu likmēm sastāda EUR 1678,80 mēnesī jeb 
EUR 13414,40 2019.gada astoņiem mēnešiem (no maija līdz decembim), t.sk. darba devēja 
obligātās sociālās iemaksas. 

 
D.Mieriņa informē, ka visu pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu atalgojums ir jāskatās 
kopumā, kas arī šobrīd notiek – atbildīgie darbinieki pie tā strādā. Visdrīzākā laikā tas arī tiks 
nodots deputātu vērtēšanai. Šogad budžetā ir šāda iespēja – palielināt atalgojumu. 
I.Krastiņš norāda, ka šāds izvērtējums tika izdarīts jau 2018.gada rudenī, tāpēc šis priekšlikums 
ir balstīts uz iepriekš izteiktajiem argumentiem, kas ir konkurētspējīgs ar citām Pierīgas 
pašvaldību izglītības iestādēm. 
D.Mieriņa aicina algu jautājumu skatīt kopsakarā ar citu pašvaldības darbinieku atalgojumu 
paaugstināšanau, lai saprastu kopējo ietekmi uz budžetu.  
I.Doriņš informē par esošo situāciju un salīdzinājumu ar citu Pierīgas pašvaldību mūzikas un 
mākslas skolu pedagogu atalgojumiem. 
K.Bergmanis norāda, ka pašreizējie atalgojumi ir zem vidējā rādītāja Pierīgas pašvaldībās. Līdz 
ar to šis lēmumprojekts ir kā signāls – ka atalgojumus ir nepieciešams palielināt. Kā arī šis 
lēmumprojekts norāda uz to, ka algu palielinājums būs arī citu iestāžu darbiniekiem. 
G.Kozlovska komentē, ka visās novada izglītības iestādēs ir labi pedagogi un par viņiem ir 
jādomā. Tiek strādāts pie jaunā atalgojuma moduļa, kas būs paaugstināts. Aicina šo 
lēmumprojektu atlikt un skatīt kopsakarā ar visām izglītības iestādēm. 
J.Kozlovskis jautā, cik ilgā laikā varētu sagatavot lēmumus par visu iestāžu algu palielināšanu? 
D.Mieriņa atbild, ka tuvākās nedēļas laikā. 
E.Odziņa piekrīt D.Mieriņai un G.Kozlovskai, ka visu izglītības iestāžu darbinieku un skolotāju 
algas ir jāskatās kopā. Paaugstinot algas vienas iestādes pedagogiem, pārējie tiek apdalīti. Jāņem 
vērā, ka Carnikavas pamatskolā pedagogi strādā ar lielāku skolēnu skaitu. 
L.Daugavietis komentē, ka neviens nešaubās par to, ka pedagogu atalgojums ir jāpalielina, bet 
tas ir jādara visiem vienlaicīgi. 
K.Bergmanis izsaka priekšlikumu noteikt termiņu līdz kuram ir jāpieņem lēmums par algu 
palielināšanu. 
D.Mieriņa ierosina šo lēmumprojektu atlikt un termiņu noteikt līdz 2019.gada 12.aprīlim. 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībā” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 05.07.2016. 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumiem”, 27.12.2011. 
MK noteikumiem Nr 1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas 
un deju izglītības programmas”, atklāti balsojot „PAR” 11 balsīm (D.Mieriņa, G.Kozlovska, 
E.Odziņa, J.Kozlovskis, L.Daugavietis, A.Lūkins, J.Leja, G.Dzene, I.Krastiņš, D.Kozlovskis, 
K.Bergmanis), PRET” nav balsīm, “ATTURAS” nav balsīm, Carnikavas novada dome NOLEMJ 
lēmumprojekta izskatīšanu atlikt līdz 2019.gada 12.aprīlim. 
 
D.Mieriņa izsludina domes ārkārtas sēdes slēgto daļu un aicina palikt Juridiskās nodaļas 
vadītāju, protokolētāju un uzaicināto personu – G.Dzeni. 
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3. § 
Inform ācija nav publiskojama atbilstoši Informācijas atklātības likuma 5.panta otrajai 

daļai 
Ziņo: I.Krastiņš 

 
 
Novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība izskatīta. 
 
Sēdi slēdz 2019.gada 4.aprīlī plkst. 11.40. 
 
Sēdes vadītājs ____________________ D.Mieriņa 
Carnikava, 2019.gada 9. aprīlī 
 
Sēdes protokolētāja ____________________ D.Zaļkalne 
Carnikava, 2019.gada 9. aprīlī 
 


