
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

23.02.2023.                            Nr.62 
 

Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo un  
profesionālo izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam 

Ziņo I.Suija-Markova, domes priekšsēdētāja vietniece 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta  2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 
„Pedagogu darba samaksas noteikumi” 6. un 13. punktu,  Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. 
apakšpunktu un ievērojot  Cēsu novada domes Finanšu komitejas 16.02.2023.(protokols Nr.2)  atzinumu, 
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, Juris Žagars, 
Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. Noteikt, ka Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot 
pedagoģisko darbību kā pamatizglītības skolotājam Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, 
1300,00 EUR. 

2. Noteikt, ka Cēsu Valsts ģimnāzijas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
vispārējās vidējās izglītības skolotājam Cēsu Valsts ģimnāzijā, 1215,00 EUR. 

3. Noteikt, ka Cēsu Pilsētas vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
pamatizglītības skolotājam Cēsu Pilsētas vidusskolā, ir  1282,00 EUR. 

4. Noteikt, ka Cēsu 1.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
pamatizglītības skolotājam Cēsu 1.pamatskolā, ir  1275,00 EUR. 

5. Noteikt, ka Cēsu 2.pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
pamatizglītības skolotājam Cēsu 2.pamatskolā, ir  1330,00 EUR. 

6. Noteikt, ka Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko 
darbību kā pamatizglītības skolotājam Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, ir  1100,00 EUR. 

7. Noteikt, ka Jaunpiebalgas vidusskolas direktora algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
vispārējās vidējās izglītības skolotājam Jaunpiebalgas vidusskolā ir 1120,00 EUR. 

8. Noteikt, ka Liepas pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
pamatizglītības skolotājam Liepas pamatskolā, 1055,00 EUR. 

9. Noteikt, ka Augšlīgatnes Jaunās sākumskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko 
darbību kā sākumskolas skolotājam Augšlīgatnes Jaunajā sākumskolā, ir  1000,00 EUR. 

10. Noteikt, ka Priekuļu vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
pamatizglītības  skolotājam Priekuļu vidusskolā, ir  1195,00 EUR. 

11. Noteikt, ka Jauno Līderu vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
vispārējās vidējās skolotājam Jauno Līderu vidusskolā, ir  1075,00 EUR. 

12. Noteikt, ka Vecpiebalgas vidusskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību 
kā vispārējās vidējās skolotājam Vecpiebalgas  vidusskolā, ir  1150,00 EUR. 

13. Noteikt, ka Līgatnes Mūzikas un mākslas skolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko 
darbību kā profesionālās ievirzes skolotājam Līgatnes Mūzikas un mākslas skolā, ir  1000,00 EUR. 

14. Noteikt, ka Amatas pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
pamatizglītības skolotājam Amatas pamatskolā, ir  1000,00 EUR. 

15. Noteikt, ka Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas direktora darba algas likme, veicot 
pedagoģisko darbību kā internāta skolotājam Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā, ir  
960,00 EUR. 



16. Noteikt, ka Spāres pamatskolas direktora darba algas likme, veicot pedagoģisko darbību kā 
speciālās izglītības skolotājam Spāres pamatskolā, ir  1010,00 EUR. 

17. Noteikt, ka Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas direktora darba algas likme, 
veicot pedagoģisko darbību kā pamatizglītības skolotājam Dzērbenes vispārizglītojošajā un 
mūzikas pamatskolā, ir  1036,61 EUR. 

18. Minētie lēmumi piemērojami iedalītā budžeta ietvaros ar 2023.gada 1.janvāri. 
19. Atzīt par spēku zaudējušu 03.11.2022. lēmumu Nr.619 “Par Cēsu novada pašvaldības vispārējo 

izglītības iestāžu direktoru darba algas likmi kā skolotājam” 
20. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (vadītāja L. 

Markus-Narvila). 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece       I.Suija-Markova 
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