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2022.gada 15.septembrī          Nr.577 
            (ārkārtas sēdes protokols Nr.17,18.§) 
  
Par finansējumu Valmieras novada pašvaldības 
dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās 
vidējās un profesionālās ievirzes izglītības 
pedagogu darba samaksai 2022./2023. 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, Ministru kabineta 
28.08.2001. noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu, kas 
cita starpā nosaka, ka pašvaldība izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas 
sadalei, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi Nr.445), Ministru kabineta 05.07.2011. noteikumiem Nr.523 “Kārtība, kādā 
aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības 
iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās 
izglītības programmas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.523), Valmieras novada pašvaldības (turpmāk 
– Pašvaldība) 01.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums” 
un Pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta, un Finanšu komiteju 15.09.2022. atzinumiem, 

 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 15 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guntars Štrombergs, 
Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Kaspars 
Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET 
– nav, ATTURAS – nav, nolemj:  

 
1. Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu, iestāžu “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda””, 

“Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola”, “Valmieras Mūzikas skola”, “Valmieras Sporta 
skola”, “Kocēnu Sporta skola”, “Mazsalacas Mūzikas un mākslas skola”, “Rūjienu Sporta skola”, 
“Rūjienas mākslas skola”, “Rūjienas mūzikas skola”, “Strenču mūzikas skola”, interešu, 
profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības programmu pedagogu darba samaksas 
sadale tiek veikta piešķirtās valsts mērķdotācijas un Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētā 
finansējuma ietvaros Ministru kabineta un Pašvaldības noteiktajā kārtībā; 

2. noteikt Pašvaldības dibināto interešu, profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības 
iestāžu vadītājiem darba algu pirms nodokļu nomaksas pēc šādiem kritērijiem: 
2.1. pamata algas likmi atbilstoši MK noteikumiem Nr.445 (zemākā noteiktā mēnešalga 

atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā gada 1.septembrī (interešu izglītības iestāžu 
vadītājiem – pēc stāvokļa uz 1.oktobri)); 

2.2. piemaksa par darba kvalitāti izglītības iestāžu vadītājiem, atbilstoši Valmieras novada 
pašvaldības rīkojumam “Par izglītības iestāžu vadītāju ikgadējo darba plānošanu un 
novērtēšanas kārtību 2022.gadā”, ko apmaksā no Pašvaldības budžeta; 

3. noteikt Pašvaldības dibināto interešu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju 
vietniekiem darba algas likmi 90 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam noteiktās 
zemākās mēneša darba algas likmes atbilstoši MK noteikumu Nr.445 7.punktam; 

4. Pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu, interešu, profesionālās ievirzes un 
profesionālās vidējās izglītības iestāžu interešu izglītības pedagogu darba slodzi stundās nedēļā 



noteikt saskaņā ar Pašvaldības rīkojumu, kurš izdots, pamatojoties uz Interešu izglītības 
programmu izvērtēšanas komisijas lēmumu; 

5. noteikt interešu izglītības pedagogiem darba slodzi 30 stundas nedēļā, tajā skaitā – 28 nodarbību 
stundas un 2 stundas citu pienākumu veikšanai (nodarbību sagatavošana, izglītojamo 
pavadīšana dalībai pasākumos, metodiskais darbs izglītības iestādē un citas ar izglītības 
iestādes attīstību saistītas darbības); 

6. noteikt interešu un profesionālās ievirzes pedagogiem un Pašvaldības dibināto interešu, 
profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu izglītības pedagogiem un 
metodiķiem sekojošu darba algu par vienu pedagoģisko likmi pirms nodokļu nomaksas: 

Amata nosaukums likme euro 

Izglītības metodiķis 996 

Sporta organizators 996 

Pedagogs 900 

 
7. atzīt par spēku zaudējušu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 16.09.2021 lēmumu Nr.276 

(protokols Nr.17, 19.§) “Par finansējumu Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības 
iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba 
samaksai”; 

8. lēmums attiecināms ar 2022.gada 1.septembri. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks 
 
 
 
 


