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Par papildus amata vienību piešķiršanu un  

mēneša darba algas likmju noteikšanu  

Rugāju novada Eglaines pamatskolas pedagogiem 

 

Rugāju novada dome ir saņēmusi Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktores Ilzes 

Burkas 09.01.2019. iesniegumu ar lūgumu piešķirt skolai nepieciešamo finansējumu 2018./2019. 

mācību gadā direktora vietnieka darba apmaksai – 0,4 amata likmes (0,2 direktora vietnieka 

izglītības jomā likmes un 0,2 direktora audzināšanas darbā likmes) – EUR 304. 

Tāpat tiek lūgts finansējums EUR 284 apmērā pagarinātās grupas skolotāja darba 

apmaksai – kopā mācību gadā 0,4 amata likmes. Kopējais Rugāju novada Eglaines pamatskolas 

finansējuma pieprasījums pašvaldībai ir EUR 588, VSAOI – EUR 141.65 mēnesī, gadā kopējais 

finansējuma apjoms nepieciešams EUR 8755.80 (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci  

euro 80 centi) apmērā. 

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

(turpmāk – noteikumi) 31. pants nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei 

piešķirtos pedagogu darba algas fonda līdzekļus izlieto izglītības iestādes mācību plānā 

paredzēto pedagogu darba stundu apmaksai, atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem, 

atbalsta personāla (izglītības iestādes bibliotekārs, izglītības psihologs, skolotājs logopēds, 

pedagogs karjeras konsultants, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs) un izglītības iestādes 

administrācijas (izglītības iestādes direktora vietnieks, izglītības metodiķis) darba samaksai, 

neparedzot valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu pagarinātās grupas skolotāja darba 

samaksai.  

Izvērtējot pašvaldības 2019. gada budžeta iespējas un vienlaikus atbalstot sekmīgu 

izglītības programmu īstenošanu skolā 2018./2019. mācību gadā, Rugāju novada pašvaldība 

ierosina: piešķirt Rugāju novada Eglaines pamatskolai 0,4 amata vienības pagarinātās grupas 

skolotājs, mēneša darba algas likme EUR 710; noteikt 0,4 amata vienības skolas direktora 

vietnieks, mēneša darba algas likme EUR 760. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, kurš nosaka, 

ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (organizatoriska un finansiāla 

palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un 

21. panta pirmās daļas 23. punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 

15. pantā minētās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, un ņemot vērā 

Finanšu komitejas 10.01.2019. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 7 deputāti: Sandra Kapteine, 

Iveta Arelkeviča, Kārlis Brūvers, Agris Kalnējs, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, Eduards 

Stalidzāns, PRET – 0, ATTURAS – 1 deputāts – Lauris Krēmers, Rugāju novada dome nolemj: 
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1. Noteikt Rugāju novada Eglaines pamatskolai 2019. gadā šādu papildus amata vienību 

skaitu un mēneša darba algas likmes: 

1.1. 0,4 amata vienību pagarinātās grupas skolotājs (kods 2359 03), mēneša darba algas 

likme EUR 352.42 (trīs simti piecdesmit divi euro 42 centi), t.sk. VSAOI EUR 68.42 

(sešpadsmit euro); 

1.2. 0,4 amata vienības direktora vietnieks (1345 04), mēneša darba algas likme EUR 

377.23 (trīs simti septiņdesmit septiņi euro 23 centi), t.sk. VSAOI EUR 73.23 (septiņdesmit trīs 

euro 23 centi); 

2. Finanšu līdzekļus EUR 8755.80 (astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci  euro 80 

centi) ieplānot Rugāju novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžeta izdevumu sadaļas „Eglaines 

pamatskola” . 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Finanšu nodaļas galvenajai grāmatvedei Ilgonai 

Šaicānei. 

4. Lēmums ir spēkā no 2019. gada 1. janvāra. 
 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

21.01.2019.  


