
APSTIPRINĀTA 
Rēzeknes novada domes 

2017.gada 20.jūlija sēdē 

(protokols Nr.17, 15.§) 

 

Kārtība, kādā tiek  noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu  

vadītāju  amata  vienības  un  algas  likmes 
 

Izdota  saskaņā  ar  Ministru  kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”  

6. un 9.punktiem,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas  27.punktu 

 

I. Vispārīgie  jautājumi 

1. Kārtība nosaka kādā  veidā  tiek  noteiktas  Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestāžu  vadītāju  amata  vienības  un  algas  likmes. 

2. Kārtība  attiecas  uz  pamatskolu  un  vidusskolu  direktoriem, profesionālās  

ievirzes  izglītības  iestāžu  vadītājiem un pirmsskolas  izglītības  iestāžu  

vadītājiem.  Speciālo  izglītības  iestāžu  vadītāju  amata  vienības  un  algas  

likmes tiek  noteiktas  atbilstoši  Ministru  kabineta  prasībām. 

 

II. Mērķi  un  uzdevumi 

3. Noteikt vienotas  prasības Rēzeknes novada 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 vienas vai  vairāku  

izglītības iestāžu (arī  struktūrvienību)  vadīšanas  iespējas. 

 

III. Izglītības iestāžu  vadītāju  amatu  vienību noteikšana 

5. Amatu  vienību  noteikšanai  tiek  noteikts  izglītības iestādes administrācijas  

algas  fonds  atbilstoši  šādai formulai: 

F=0,12 (a+c), kur 

F – izglītības iestādes administrācijas  algas  fonds, EUR; 

a – skolotāju darba  algas  fonds, EUR; 

c – 0,135a , EUR. 

Aprēķinot  skolotāju  darba  algu  fondu, tiek  ņemta  vērā   vienota  pedagoga  

algas  likme ( uz  2017.gada  1.septembri – 680,00  EUR). 

6. Ja  izglītības  iestādes administrācijas  algas  fonds  pārsniedz  Pedagogu  

darba  samaksas  noteikumos  noteikto  izglītības iestādes  vadītāja  mēneša  

darba  algas  likmi, atlikušo  fondu  iestādes  vadītājs  var  izmantot  vietnieku 

(struktūrvienības  vadītāju)  darba  algām. 

7. Ja  izglītības  iestādes administrācijas  algas  fonds  nepārsniedz  Pedagogu  

darba  samaksas  noteikumos  noteikto  izglītības iestādes  vadītāja  mēneša  

darba  algas  likmi, šis  fonds  atbilstoši  Pedagogu  darba  samaksas  

noteikumos  noteiktajai  izglītības iestādes  vadītāja  mēneša  darba  algas  

likmei  nosaka  iestādes  vadītāja  amata  vienību  skaitu. Amata  vienību  skaits  

nav  mazāks  par: 

7.1. 0,2 likmēm, ja  izglītojamo  skaits  izglītības  iestādē  ir  mazāks  nekā  15  

izglītojamie; 

7.2. 0,35 likmēm, ja  izglītojamo  skaits  izglītības  iestādē  ir vismaz 15, bet   

mazāks  nekā  30  izglītojamie; 
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7.3. 0,5 likmēm, ja  izglītojamo  skaits  izglītības  iestādē  ir vismaz 30, bet   

mazāks  nekā  50  izglītojamie; 

7.4. 0,75 likmēm, ja  izglītojamo  skaits  izglītības  iestādē  ir vismaz 50, bet   

mazāks  nekā  75  izglītojamie; 

7.5. 1 likmi, ja  izglītojamo  skaits  izglītības  iestādē  ir vismaz 75. 

8. Izglītojamo  skaits  tiek  aprēķināts  uz  katra  gada  1.septembri. 

9. Pamatskolu  un  vidusskolu, kurās  tiek  realizētas arī  pirmsskolas  izglītības  

programmas, direktoriem, kuriem atbilstoši  skolēnu  skaitam  nepienākas  

viena    izglītības  iestādes  vadītāja  amata  vienība, tiek ņemts  vērā  arī  

pirmsskolas  bērnu  skaitam  atbilstošais  administrācijas  algas  fonds, kurš  

tiek  summēts  klāt  skolas  administrācijas  algas  fondam, bet  ne  vairāk  kā  

līdz  vienai  amata  vienībai. 

10. Ja  kāds  izglītības  iestādes  vadītājs  vada  divas  izglītības  iestādes ilgāk  

nekā  divus  mēnešus, tiek  summēti  visu  izglītības  iestāžu administrācijas  

algas  fondi, bet ne  mazāk  kā  līdz 0,8  amata  vienībām  un ne  vairāk  kā  līdz  

vienai  amata  vienībai,  ja  trīs  vai  vairākas izglītības  iestādes – tiek  noteikta  

vadītāja viena  amata vienība. 

11. Ja  kādai  izglītības  iestādei  ir  arī  struktūrvienība, bet  izglītības iestādes  

vadītājam  atbilstoši  savas  iestādes izglītojamo  skaitam nepienākas  viena  

vadītāja  amata  vienība, tad  vadītāja  amata vienība  aprēķinās  atbilstoši  

šādiem  kritērijiem: 

11.1. ja  struktūrvienībā  ir  vairāk  nekā 30  izglītojamie vai  vairāk  nekā  

20 skolēni, tad      tiek  noteikta  viena  vadītāja  amata  vienība; 

11.2. ja  struktūrvienībā  ir  mazāk  nekā 20   izglītojamie  vai  mazāk  nekā  

15  skolēni, tad      tiek  noteiktas  ne  mazāk  kā  0,85  vadītāja  amata  

vienības. 

12. Ja  kādai  izglītības  iestādei  ir  divas  struktūrvienības, tad tiek  noteikta  

vadītāja  viena  amata  vienība. 

 

IV. Izglītības iestāžu  vadītāju  algas  likmju noteikšana 

13. Izglītības  vadītāja, t.sk.  arī  pirmsskolas  izglītības  iestādes  vadītāja,  algas  

likme  tiek  noteikta  pēc  izglītojamo  skaita  atbilstoši  Pedagogu  darba  

samaksas  noteikumiem. Ja  kādai  izglītības  iestādei  ir  divas  

struktūrvienības, tad   vadītāja  algas likmei  tiek piemērots  koeficients  1,1. 

14. Izglītojamo  skaits  tiek  aprēķināts  uz  katra  gada  1.septembri  un  alga  

atbilstoši  tam  tiek  noteikta  laika  periodam  no  katra  gada  1.septembra  līdz  

sekojošā  gada 31.augustam. 

15. Ja  administrācijas  algas  fonds  ir  pietiekami  liels, lai  izglītības  iestādē  

nodrošinātu  gan  iestādes  vadītāja, gan  vietnieku un  struktūrvienības  

vadītāju  kvalitatīvu  darbību, pēc  izglītības  iestādes  padomes pamatota 

ierosinājuma  izglītības  iestādes  vadītāja  algas  likmi  var  palielināt  ar 

novada  domes  lēmumu. 

 

V. Izglītības iestāžu  vadītāju  finansēšanas  avoti 

16. Pamatskolu, vidusskolu  direktoru  algas  finansē  no  valsts  budžeta  

mērķdotācijas  attiecīgajai  izglītības  iestādei. 

17. Pirmsskolas un profesionālās  ievirzes izglītības  iestāžu  vadītājiem algas  

finansē  no  pašvaldības budžeta. 

18. Izglītības iestādēm, kuru  vadītājiem pietrūkst finansējuma  no  valsts  budžeta  

mērķdotācijas, bet  atbilstoši  šīs  kārtības 7.,9.- 12.punktiem  pienākas  
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papildus  amata  vienības  likmes  daļa(as), piešķir papildus finansējumu no 

pašvaldības budžeta 

VI. Noslēguma  jautājumi 

19. Kārtība stājas spēkā 2017.gada 1.septembrī.  
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