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3. Par darba samaksas noteikšanu Rundāles novada izglītības iestāžu direktorei,
vadītajām, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 6.punktu ir noteikts, ka vispārējās izglītības
iestāžu vadītājiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikuma 3.tabulu. Pašvaldību pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, viņu
vietniekiem un metodiķiem zemāko mēneša darba algas likmi nosaka attiecīgā novada
(republikas pilsētas) pašvaldība.
Noteikumu 7.punkts nosaka, ka vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem mēneša
darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā 80 procentu apmērā no
izglītības iestādes vadītājam saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikuma 3.tabulā noteiktās zemākās
mēneša darba algas likmes.
Savukārt Noteikumu 9.punkts nosaka, ka attiecīgā novada pašvaldības izglītības iestādes
vadītāja mēneša darba algu katru gadu nosaka atbilstoši faktiskajiem izglītojamo skaitam
izglītības iestādēs 1.septembrī. iestādes dibinātājam apstiprinātā finansējuma ietvaros ir
tiesības noteikt augstāku izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi par šajos
noteikumos noteikto zemāko izglītības iestādes vadītāja mēneša darba likmi.
Noteikumu 24.punktā ir noteikts, ka piemaksu par darbu īpašos apstākļos pedagogiem
nosaka saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu. Saskaņā ar 4.pielikuma 2.punktu ir noteikts, ka
speciālo izglītības iestāžu administrācijai piemaksa ir 20% apmērā.
Savukārt saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu ir
noteikts, ka tikai dome var noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības
administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību.
Ņemot vērā Rundāles novada izglītības iestāžu vadītāju izvērtēšanas kritērijus, un
iepriekš minēto, noteikt:
Kritēriji
Izglītības iestādes pakāpes koeficients
 Pirmsskola- 1,00
 Pamatskola- 1,15
 Vidusskola- 1,25

Pilsrundāles
vsk.
1100,00*1,25=
1375,00

PII
“Mārpuķīte”
1000,00*1,00
= 1000,00

SPII
“Saulespuķe”
1140,00*1,00
= 1140

Izglītības iestādes vadītāja pedagoģiskais
stāžs
 3-10- 1 % no direktora darba algas
zemākās likmes
 11-20- 3 % no direktora darba algas
zemākās likmes
 Virs 20- 5 % no direktora darba
algas zemākās likmes
Direktora/vadītāja profesionālās darbības
novērtējums saskaņā ar noteiktajā kārtībā
saskaņā ar šādiem vērtējumiem:
 Ļoti labi- 5 % no direktora darba
algas zemākās likmes
 Teicami- 10% no direktora darba
algas zemākās likmes
Direktora darba algas likme

(38)

(36)

1100*5%=
55,00

1000*5%=
50,00

(42)
(16)
1140*5%=
57,00
(1140*3%=
34,20)

-

-

-

1430,00

1050,00

1197,00
(1174,20)

Iestāžu vadītāju vietniekiem:
Izglītības iestādes
Direktora darba algas zemākā likme saskaņā
ar MK noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba
samaksas noteikumi”
Direktora vietnieka darba algas zemākā likme
saskaņā ar MK noteikumi Nr. 445 “Pedagogu
darba samaksas noteikumi”
Izglītības iestādes vadītāja pedagoģiskais
stāžs
• 3-10- 1 % no direktora vietnieka darba
algas zemākās likmes
• 11-20- 3 % no direktora vietnieka darba
algas zemākās likmes
• Virs 20- 5 % no direktora vietnieka darba
algas zemākās likmes
Pirmsskolas izglītības iestāžu direktora
vietnieka darba algas likme

PII
“Mārpuķīte”

PII “Saulespuķe”

1000,00

1140,00

1000,00*80%=
800,00

1140,00*80%=
912,00

(32)
800,00*5%=
40,00

912,00

840,00

912,00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas
noteikumi” 6., 7., 9.1. un 24.punktu un Rundāles novada izglītības iestāžu vadītāju,
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba intensitātes un personīgā darba
ieguldījuma iestādes attīstībā izvērtēšanas kritērijiem, nosakot izglītības iestādes
vadītāja un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmes,
Rundāles novada dome nolemj:
1. noteikt ar 2018.gada 1.septembri izglītības iestāžu vadītājiem šādas mēneša
darba algas likmes:
1.1. Pilsrundāles vidusskolas direktorei – EUR 1430,00;
1.2. Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājai – EUR 1050,00;

1.3. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājai – EUR
1197,00.
1.4. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas vietas
izpildītājai – EUR 1174,20.
2. noteikt ar 2018.gada 1.septembri pirmsskolas izglītības iestāžu vietniekiem
šādas mēneša darba algas likmes:
2.1. Pirmsskolas izglītības iestādes “Mārpuķīte” vadītājas vietniecei – EUR
840,00;
2.2. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Saulespuķe” vadītājas vietniecei
– EUR 912,00.
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