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2021.gada 16.septembrī Nr.329
(protokols Nr.11, 45.§)

Par  Valmieras  novada  pašvaldības dibināto  un
finansēto  izglītības  iestāžu,  kas  īsteno
pirmsskolas  izglītības  programmas,  darbinieku
amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību
2021./2022. mācību gadā

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem
Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447
“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un  valsts  augstskolu  vispārējās  vidējās  izglītības  iestādēs”,  Ministru  kabineta  15.07.2016.
noteikumiem  Nr.477  “Speciālās  izglītības  iestāžu,  internātskolu  un  vispārējās  izglītības  iestāžu
speciālās  izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 29.01.2013. noteikumiem
Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un
tās  noteikšanas  kārtību”,  Valmieras  novada  pašvaldības  (turpmāk  –  Pašvaldība)  01.07.2021.
saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”, Pašvaldības 08.09.2021.
rīkojumu Nr.4.1.1/21/80 “Par izglītības vadītāju ikgadējo darba izpildes plānošanu un novērtēšanas
kārtību” un Pašvaldības domes pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 09.09.2021. atzinumu,

Pašvaldības  dome,  balsojot:  PAR –  15  (J.Olmanis,  G.Gladkins,  J.Skrastiņš,  G.Ķibere,  T.Upners,
J.Dainis,  A.Klepers,  R.Muižnieks,  K.Kļaviņš,  H.Rokpelnis,  J.Jakovins,  V.Ecmanis,  E.Grandāns,
J.Grasbergs, M.Bērziņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. Pašvaldības  dibināto  izglītības  iestāžu,  tajā  skaitā  speciālās  izglītības  iestādes,  kas  īsteno
pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – Iestāde), pedagogu darba samaksas sadale tiek
veikta piešķirtās valsts mērķdotācijas un Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētā finansējuma
ietvaros Ministru kabineta un Pašvaldības noteiktajā kārtībā;

2. Iestādēs, sagatavojot pedagoģisko darbinieku tarifikāciju un administratīvi saimnieciskā personāla
amata  vienību  sarakstu,  ko  finansē  no  Pašvaldības  budžeta,  pamatoties  uz  šā  lēmuma  1.
pielikumu,  un  citiem  Latvijas  Republikā  spēkā  esošiem  normatīvajiem  aktiem  (turpmāk  –
normatīvie akti);

3. Iestādēs pedagogu mēneša darba algas likmi noteikt šādā apmērā:
3.1. Iestāžu vadītājiem:

3.1.1. pamata  algas  likme,  atbilstoši  spēkā  esošajiem  noteikumiem  par  pedagoģisko
darbinieku darba samaksu:



Pedagoga amata
(profesijas) nosaukums

Izglītojamo skaits Iestādē
kārtējā gada 1.septembrī:

Zemākā mēneša
darba algas likme

(EUR)

Vadītājs
no 301 līdz 500 1286
no 151 līdz 300 1228
no 101 līdz 150 1169

līdz 100 1110

3.1.2. piemaksa  par  darba  kvalitāti,  atbilstoši  Pašvaldības  rīkojumam  “Par  izglītības
iestāžu vadītāju ikgadējo darba plānošanu un novērtēšanas kārtību 2021.gadā”, ko
apmaksā no Pašvaldības budžeta;

3.2. Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem izglītības jomā mēneša darba algas likmi
noteikt 90 procentu apmērā no normatīvajos aktos noteiktās zemākās mēneša darba algas
likmes izglītības iestāžu vadītājiem;

3.3. Pārējiem pedagogiem:

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums Mēneša darba algas likme (EUR)
Pirmsskolas izglītības pedagogs 872
Interešu izglītības skolotājs, Izglītības psihologs, 
sociālais pedagogs, skolotājs logopēds, speciālais
pedagogs

830

Pirmsskolas izglītības metodiķis 919

4. saimnieciskā personāla darbinieki,  kuri ikdienā strādā tiešā kontaktā ar izglītojamiem speciālās
izglītības iestādē vai speciālās izglītības grupā, var saņemt piemaksu par darbu īpašos apstākļos
līdz 20 procentiem;

5. atzīt par spēku zaudējušu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020.gada 27.augusta lēmumu
Nr.275 (protokols Nr.17, 18.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto un finansēto izglītības
iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma
noteikšanas kārtību 2020./2021. mācību gadā”;

6. lēmums piemērojams ar 2021.gada 1.septembri.

Pielikumā: Valmieras  pilsētas  pašvaldības  dibināto  izglītības  iestāžu,  kas  īsteno  pirmsskolas
izglītības  programmas,  pedagoģisko  darbinieku  amata  vienību  saraksts  uz
2 lappusēm.

Domes priekšsēdētāja vietnieks 
infrastruktūras un uzņēmējdarbības jautājumos (personīgais paraksts) Guntis Gladkins
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