
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
29.12.2021.          Nr.526 
 
Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas 

kritēriju apstiprināšanu 
Ziņo:  J.Rozenbergs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”  9.punktu un ņemot vērā Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta  
komitejas 09.12.2021. atzinumu (prot.Nr.8) un Cēsu novada domes Finanšu komitejas 22.12.2021. 
atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, 
Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, Guntis  
Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, 
Jānis Rozenbergs, Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 
 
1. Noteikt, ka Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba 

algas noteikšanai līdz 2022. gada 31. augustam tiek piemērots Cēsu novada domes 
02.08.2018.lēmums Nr.246 (protokols Nr.11,  4.p.) “Par Cēsu novada pašvaldības 
dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju 
apstiprināšanu”.   

2. Apstiprināt Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba 
algas noteikšanas kritērijus saskaņā ar pielikumu, kuri stājas spēkā ar 2022.gada 
1.septembri. 

3. Uzdot Cēsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes vadītājam 
organizēt Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba novērtēšanu saskaņā 
ar lēmuma pielikumā noteiktajiem kritērijiem.  

4. Noteikt, ka mēneša darba alga likmi par izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu 
(izņemot izglītības iestādes, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss)  veido zemākā 
mēneša algas likme atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” un papildus iegūtais novērtējums %, kas ir 
vienāds ar Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba 
algas noteikšanas kritērijos   iegūto punktu skaitu. 

5. Noteikt, ka mēneša darba alga likmi par izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu 
izglītības iestādēm, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, veido  zemākā mēneša algas 
likme atbilstoši LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi”, kura noteikta  par divām pakāpēm augstāka  un papildus iegūtais 
novērtējums %, kas ir vienāds ar Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu 
vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritērijos   iegūto punktu skaitu. 



6. Noteikt, ka izglītības iestāžu vadītājam aprēķinātā mēneša darba alga par izglītības 
iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu izmaksājama no valsts mērķdotācijas un 
pašvaldības finansējuma. 

7. Pilnvarot Cēsu novada domes izpilddirektoru apstiprināt Cēsu novada pašvaldības 
dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi katram mācību gadam (no 
1.septembra līdz 31.augustam), kura noteikta pamatojoties uz šo lēmumu. 

8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniekam 
A.Egliņam - Eglītim.   

 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pielikums  
Cēsu novada domes sēdes 29.12.2021. 

lēmumam Nr. 526 
Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas 

kritēriji 
 

Kritērijs Punktu skaits 
kritērijā 

1. Īstenotās  izglītības pakāpes izglītības iestādē / vai interešu izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs tiek nodrošinātās programmas attiecīgo 
izglītības pakāpju izglītojamiem (punkti summējas) 

pirmsskolas izglītības pakāpe 5 
pamatizglītības pakāpe  5 

 vidējās izglītības pakāpe 5 
2. Izglītības nodrošināšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām 
Vispārējās izglītības iestādē vispārizglītojošā klasē, interešu izglītības  vai 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības grupā 
integrēts/integrēti izglītojamie ar speciālajām vajadzībām  

5 

Izglītības iestāde realizē speciālās izglītības programmas 
1-2 

3 un vairāk 

 
5 

10 
3.Izglītības iestādes īstenoto izglītības programmu specifika 

Izglītības iestāde īsteno pamatizglītības programmu ar augstākiem plānotajiem 
rezultātiem 

5 

Izglītības iestāde īsteno profesionālās pamatizglītības programmas 5 
Izglītības iestāde ir vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāde 

(tiek īstenotas vispārizglītojošā un profesionālās ievirzes programmas)  
5 

Izglītības iestādē nodrošina pakalpojumus (izglītības pakalpojumus, 
pieskatīšanas pakalpojumus) 

 

10-12 stundu režīmā 5 
24 stundu režīmā 10 

izglītības programmas īstenošanu visu gadu 5 
4. Konsultatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana novada un/vai reģiona pedagogiem, 

vecākiem  
Izglītības iestāde regulāri un sistemātiski (vidēji reizi mēnesī) nodrošina 

konsultatīvo un metodisko atbalstu novada un/vai reģiona pedagogiem, 
vecākiem 

5 

5.Izglītojamo skaits izglītības iestādē* 
*Precizēts izglītojamo skaita sadalījums, izglītojamo skaitā iekļaujot arī pirmsskolas izglītības 

programmu  audzēkņus, kuri nemācās obligātās apmācības grupās 
51-100 126-150 226-300 401-500 650-800 901-1000 5 

6. Izglītības iestādes vadītāja darba intensitātes palielināšanās 
Izglītības iestādei ir vairākas izglītības programmu īstenošanas vietas 5 

Izglītības iestādes direktoram nav vietnieku vai ir iespējams tos tarificēt līdz 1 
darba slodzei  

5 

Izglītības iestādes vadītājs koordinē:  
skolēnu autobusa pārvadājumus 5 

ārstnieciskās rehabilitācijas pakalpojumus izglītības iestādē 5 



KOPĀ PUNKTI A 
Alga pēc MK noteikumiem**  B 
**Mēneša darba algas likme par izglītības iestādes vadītāja pienākumu 

pildīšanu izglītības iestādē, kurai piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, tiek  
noteikta par divām pakāpēm augstāka, algas noteikšanā netiek piemērots 
5.kritērijs- “Izglītojamo skaits izglītības iestādē”. 

 

Alga pēc novērtējuma (C) C=(A*B/100)+
B 

 
 

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 


