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                                                                                                                     (protokols Nr. 10, 18.§) 

Par mēneša darba algas likmes noteikšanu  

Rugāju novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem 

 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 6. punkts paredz, ka vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu 

vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar 1. pielikuma 3. tabulu. 

Augstāk minēto noteikumu 9.1. punkts nosaka, ka izglītības iestādes dibinātājam 

apstiprinātā finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt augstāku pašvaldības izglītības iestādes 

vadītāja mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes 

vadītāja mēneša darba algas likmi. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algu katru gadu 

nosaka atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē 1. septembrī. 

Valsts izglītības informācijas sistēmā 2019. gada 1. septembrī reģistrēto izglītojamo 

skaits Rugāju novada vidusskolā ir 181, Rugāju novada Eglaines pamatskolā - 73 (vispārējās 

izglītības iestādēs kopējā izglītojamo skaitā iekļauj piecgadīgos un sešgadīgos bērnus). 

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē “Rugāju sporta centrs” reģistrēto profesionālās 

ievirzes grupu audzēkņu skaits ir 84. 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 1. pielikuma 3. tabulas 9. punkts nosaka, ka izglītības iestādes vadītāja zemākā 

mēneša darba algas likme izglītības iestādē, kurā izglītojamo skaits ir no 151 līdz 300, ir EUR 1 

109, bet saskaņā ar augstāk minētās tabulas 11. punktu izglītības iestādes vadītāja zemākā 

mēneša darba algas likme izglītības iestādē, kurā izglītojamo skaits ir līdz 100, ir EUR 1003. 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13. punkts nosaka: iestādes vadītāja un viņa 

vietnieku darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15% no aprēķinātās mērķdotācijas 

pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. 

augustam, pamatojoties uz informāciju par bērnu un skolēnu skaitu attiecīgā gada 1. septembrī, 

ievērojot izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai normētā skolēnu un bērnu 

skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi (novados, kuru administratīvajā 

teritorijā skolēnu skaits vispārizglītojošās dienas skolās ir 0,5 skolēni uz vienu kvadrātkilometru 

un mazāk – 10:1) noteiktajam un minimālo pedagoga mēneša darba algas likmi. 

Pamatojoties uz atbilstīgiem normatīvajiem aktiem, Izglītības pārvalde ierosina noteikt 

pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes: 

Rugāju novada vidusskolas direktoram noteikt izglītības iestādes vadītāja mēneša darba 

algas likmi – EUR 1109 par vienu amata vienību; 

Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktorei un Rugāju sporta centra direktoram – 

EUR 1003 par vienu amata vienību. 
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Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru 

kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 

Finanšu komitejas 2019. gada 12. septembra atzinumu, 

 

1. atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Lauris Krēmers, 

Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Noteikt ar 2019. gada 1. septembri Rugāju novada vidusskolas direktorei [..] mēneša 

darba algas likmi –1 109 EUR (viens tūkstotis viens simts deviņi euro un 00 centi); 

 

2. atklāti balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Lauris Krēmers, 

Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Noteikt ar 2019. gada 1. septembri Rugāju novada Eglaines pamatskolas direktorei [..] 

mēneša darba algas likmi –1003 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 00 centi); 

 

3. atklāti balsojot: PAR – 4 deputāti: Sandra Kapteine, Jānis Ikstens, Maruta Paidere, 

Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, pildot likumā “Par interešu konflikta novēršanu 

valsts amatpersonu darbībā” paredzētos lēmumu pieņemšanas ierobežojumus, lēmuma 

pieņemšanā nepiedalās Lauris Krēmers, Rugāju novada dome nolemj: 

 

Noteikt ar 2019. gada 1. septembri Rugāju sporta centra direktoram [..] mēneša darba 

algas likmi –1003 EUR (viens tūkstotis trīs euro un 00 centi). 

  

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei Dainai 

Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                       S. Kapteine 

20.09.2019.  


