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Kārtība, kādā tiek noteiktas Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītāju amata vienības un algas likmes 
 

Izdota saskaņā ar likuma “Par 

pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 
5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi” 9.punktu 
 

I. Vispārīgie  jautājumi 

1. Kārtība nosaka, kādā  veidā  tiek  noteiktas  Augšdaugavas novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un algas likmes. 

2. Kārtība attiecas uz vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem. Medumu speciālās pamatskolas vadītājam 
amata vienība un algas likme tiek noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem. 

II. Mērķi  un  uzdevumi 

3. Noteikt vienotas  prasības Pašvaldības izglītības iestāžu  vadītāju amata vienību un algas 

likmju noteikšanā. 

4. Nosakot  amata  vienības, ņemt  vērā izglītības iestādes administrācijas  algas  fondu,  

izglītojamo  skaitu  izglītības  iestādē, kā  arī vairāku  izglītības  programmu  realizācijas  

vietu  vadīšanas  iespējas. 
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III. Izglītības iestāžu vadītāju amatu vienību noteikšana 

5. Amatu vienību noteikšanai tiek aprēķināts izglītības iestādes administrācijas algas 

fonds, kurš sastāda 15% no skolotāju darba algas fonda mācību stundu plāna 

īstenošanai. Aprēķinot skolotāju darba algu fondu, tiek  ņemta vērā vienota - minimālā 
pedagoga algas likme. 

6. Ja izglītības iestādes administrācijas algas fonds pārsniedz Ministru kabineta noteikumos  
noteikto izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi, atlikušo fondu iestādes 

vadītājs var izmantot vietnieku darba algām. 

7. Ja izglītības iestādes administrācijas algas fonds nesasniedz Ministru kabineta 
noteikumos noteikto izglītības iestādes vadītāja mēneša  darba  algas  likmi, tad no 
pieejamā fonda līdzekļiem Augšdaugavas novada pašvaldības dome (turpmāk - Novada 
dome) nosaka iestādes vadītāja amata vienību skaitu, kas tiek finansētas no valsts 
budžeta līdzekļiem.  

8. Ja vispārējo izglītības iestāžu vietnieku likmju skaitu finansēšanu nav iespējams 

nodrošināt no valsts budžeta mērķdotācijas, tās daļēji vai pilnībā finansējamas no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, par ko lemj Novada dome, nosakot sekojošo: 

8.1.  lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu Pašvaldības izglītības 

iestādēs var noteikt vispārējās izglītības iestāžu vadītāja amata vienību skaitu ne 
mazāku par vienu likmi; 

8.2.  lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu Pašvaldības vispārējās 

izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas, var noteikt 
vadītāja vietnieku amata vienību skaitu ne mazāku par vienu likmi, kas tiek finansēta 
no valsts budžeta mērķdotācijas; 

8.3 . lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesa organizēšanu Pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādes noteikt pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amata vienību 

skaitu ne mazāku par 0,7 likmēm. 
 

IV. Izglītības iestāžu  vadītāju  algas  likmju noteikšana 

9. Izglītības iestādes vadītāja  algas  likme  tiek  noteikta pēc izglītojamo skaita uz kārtējā 
gada 1.septembri, ieskaitot piecgadīgos un sešgadīgos izglītojamos, atbilstoši  Ministru 
kabineta noteikumiem. 

10. Ja izglītības iestādes administrācijas algas fonds ir pietiekami liels, lai izglītības iestādē 
nodrošinātu gan iestādes  vadītāja, gan vietnieku kvalitatīvu darbību, izglītības iestādes 

vadītāja algas likmi var palielināt no valsts budžeta mērķdotācijas līdzekļiem ar 
Pašvaldības domes lēmumu. 

11. Pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amata vienības un mēneša darba algas likmes uz 
katra gada 1. septembri nosaka un apstiprina ar Novada domes lēmumu. 
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V. Izglītības iestāžu  vadītāju  finansēšanas  avoti 

12. Vispārējo izglītības un profesionālās izglītības iestāžu vadītāju algas  finansē  no  valsts  

budžeta  mērķdotācijas  attiecīgajai  izglītības  iestādei. 

13. Pirmsskolas izglītības iestāžu un profesionālās  ievirzes izglītības  iestāžu vadītāju algas  
finansē  no  pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

14. Vispārējām izglītības iestādēm, kuru administrācijai pietrūkst finansējuma  no  valsts  

budžeta  mērķdotācijas, bet  atbilstoši  šai  kārtībai pieņemts Novada domes lēmums par 

amata  vienības  likmes  daļas piešķiršanu, papildus finansējumu piešķir no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem. 

VI. Noslēguma  jautājums 

15. Noteikumi tiek piemēroti ar 2021.gada 1.septembri.  
 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs        A.Kucins 

  


