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Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības  
iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas kritēriju apstiprināšanu 

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 
 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 415 "Grozījumi Ministru 
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"", veikti būtiski 
grozījumi, kas attiecas uz izmaiņām izglītības iestāžu vadītāju zemāko mēneša darba algas likmes apmēra 
noteikšanā, līdz ar ko nepieciešams pārvērtēt Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju 
mēneša darba algas noteikšanas kritērijus. Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 13. punktu, kas nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas 
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 
Izglītības likuma 17. pant trešās daļas 3. punktu , kas nosaka, ka pašvaldība nosaka kārtību, kādā tās 
padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 6.un  9. punktu, un, ņemot vērā Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 04.08.2022. atzinumu (prot.Nr.9), Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris 
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, 
Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, 
Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, 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 algas likmi par izglītības iestādes vadītāja pienākumu pildīšanu 
izglītības iestādēm, kurām piešķirts valsts ģimnāzijas statuss, veido  saskaņā ar noteikumu 
22.punktu, nosakot piemaksu 10% apmērā no mēneša darba algas par vispārējās izglītības 
programmas īstenošanu, 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. Noteikt, ja saskaņā ar lēmuma pielikumā noteiktajiem kritērijiem, izglītības iestādes vadītājam 
aprēķinātā mēneša darba alga uz 2022. gada 1.septembri samazinās, tā saglabājama līdzšinējā 
apmērā līdz 2023. gada 31. augustam. 

8. Pilnvarot Cēsu novada pašvaldības 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. 

9. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Cēsu novada domes 29.12.2021. lēmums Nr.526 
Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 
noteikšanas kritēriju apstiprināšanu. 

10. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.   
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


