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Izmaiņas normatīvajā regulējumā

Grozījumi MK 05.07.2016. noteikumos Nr. 445 «Pedagogu
darba samaksas noteikumi» spēkā no 01.01.2019.

• Zemākās mēneša darba algas likmes pielīdzināšana
koledžu direktoru zemākai mēneša darba algas likmei.

• Septiņas zemākās mēneša darba algas likmes grupas
atkarībā no izglītojamo skaita izglītības iestādē.

• Neparedz zemākās darba algas likmes paaugstināšanu
par vienu pakāpi, ja izglītības iestāde IP īsteno
ieslodzījuma vietās.

• Saglabāta normatīvā regulējuma būtība par vadītāju
vietnieku zemākās mēneša darba algas likmes
noteikšanu.
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Izmaiņas IZM iekšējos noteikumos

IZM 22.12.2017. iekšējie noteikumi Nr. 33 «IZM padotībā esošo
profesionālās izglītības iestāžu, Murjāņu sporta ģimnāzijas
un sociālās korekcijas izglītības iestādes “Naukšēni”
direktoru mēneša darba algas noteikšanas un piemaksas,
prēmijas un naudas balvas piešķiršanas kārtība»

Svītrota sadaļa «Piemaksas noteikšanas kārtība»

Iestrādāti 2 jauni kritēriji par:

o Erasmus +, stratēģisko partnerību un Nordplus projektu
īstenošanu;

o ERAF 8.1.3. SAM un 4.2.1.2 SAM projektu īstenošanu.

Izglītojamo skaits iestādē ir ne mazāks kā 1 000.

Iestāde īsteno profesionālās IP ieslodzījuma vietās.

Vairāki kritēriji precizēti, mainīts zemākās mēneša darba algas
likmes % paaugstinājums.
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Zemākā mēneša darba algas likme
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Nr.
p.k.

Pedagoga amata nosaukums
Zemākā mēneša darba 

algas likme (EUR)

Direktors koledžā un profesionālās vidējās izglītības iestādē, kurā ir šāds izglītojamo skaits:

1. no 3001 un vairāk 2720

2. no 2501 līdz 3000 2480

3. no 2001 līdz 2500 2260

4. no 1501 līdz 2000 2060

5. no 1001 līdz 1500 1835

6. no 501 līdz 1000 1469

7. līdz 500 1286

1.Pielikuma 2.tabula (MK noteikumi Nr. 445)



Kritēriji zemākās mēneša darba 
algas likmes paaugstināšanai (I)

Nr.

p.k.
Kritērijs % 

Datu 

avots

Laika 

periods

1.
Ne mazāk kā 15% izglītojamo, kuri ieguvuši profesionālo 

kvalifikāciju, vērtējums PKE nav bijis zemāks par astoņām ballēm
5 VISC

Mācību 

gads

2.
Izglītojamo skaits, kas pārtraukuši mācības, nepārsniedz 20% no 

izglītojamo skaita iestādē
5 PROF II

Kalendārais 

gads

3.

Izglītojamo skaits iestādes īstenotajās formālās profesionālās IP 

pieaugušajiem (tālākizglītības, profesionālās pilnveides IP u.c. 

profesionālās IP, kas tiek īstenotas par maksu) ir ne mazāks kā 

25% no izglītojamo skaita iestādē

10 VIIS
Kalendārais 

gads

4.

Iestādei ir izveidotas IP īstenošanas vietas (izņemot IP īstenošanu 

ieslodzījuma vietās), kas neatrodas vienā administratīvajā 

teritorijā:

 1 vai 2 IP īstenošanas vietas;
 ne mazāk kā 3 IP īstenošanas vietas

5

7

VIIS 01.09.

5.

Direktora darba stāžs konkrētās izglītības iestādes direktora amatā 

ir:

 ne mazāks kā 5 gadi;
 lielāks kā 10 gadi

5

7

PvN 01.09.

6.
Iestāde īsteno DVB mācības un šajās mācībās ir iesaistīti ne mazāk 

kā 5% no izglītojamo skaita iestādē
10

8.5.1. 

SAM 

Mācību 

gads
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Nr.

p.k.
Kritērijs % Datu avots

Laika 

periods

7.

Iestādes īstenoto profesionālās IP apguvei izveidotas mācību 

grupas izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Izglītojamo ar 

speciālām vajadzībām skaits ir:

 50 un mazāk;
 vairāk nekā 51

5

10

PROF II 01.09.

8.

IP, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta pamatizglītība, 

uzņemto izglītojamo skaits ne mazāk kā par 10% pārsniedz 

ministrijas noteikto plānoto valsts finansēto vietu skaitu 

uzņemšanai šajās IP

5
Uzņemšanas 

dati
01.09.

9.
Iestādes ieņēmumi no maksas izglītības pakalpojumiem ir ne 

mazāk kā 10% no pašu ieņēmumiem
10 Valsts kase

Kalendārais 

gads

10. Iestādē ir dienesta viesnīca 5 PROF II 01.09.

11. Iestāde īsteno profesionālās IP ieslodzījuma vietās 10 VIIS 01.09.

Kritēriji zemākās mēneša darba 
algas likmes paaugstināšanai (II)
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Nr.

p.k.
Kritērijs % 

Datu 

avots

Laika 

periods

12.

Iestāde attiecīgajā kalendārajā gadā piedalās starptautiskās 

sadarbības programmās (īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ 

programmas mācību mobilitātes projektu, Nordplus projektu, 

noslēgusi stratēģisko partnerību)

5 VIAA
Kalendārais 

gads

13.

Iestāde attiecīgajā kalendārajā gadā īsteno:

 8.1.3. SAM vai 4.2.1.2. SAM pasākuma projektu vai sagatavo
projekta iesniegumu, tostarp sagatavo projekta iesnieguma
pamatojošo dokumentāciju un piedalās projekta īstenošanā pirms
vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas;
 8.1.3. SAM un 4.2.1.2. SAM pasākuma projektu vai sagatavo
projekta iesniegumu, tostarp sagatavo projekta iesnieguma
pamatojošo dokumentāciju un piedalās projekta īstenošanā pirms
vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas

5

10

IZM/ 

VIAA

Kalendārais 

gads

Kritēriji zemākās mēneša darba 
algas likmes paaugstināšanai (III)
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Par turpmāko attīstību

• Direktoru darba algas pielīdzināšana koledžu direktoru 
darba algai, t.sk. kritēriju pārskatīšana.

• Datu ievade un aktualizācija Valsts izglītības informācijas 
sistēmā (VIIS).

• Direktoru mēneša darba algas noteikšanai jauna VIIS 
funkcionalitāte (no 01.09.2019.).

• Kritēriji tiks pārskatīti arī Izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēmas izveides kontekstā.
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Paldies!

Laura Vikšere

67047916

laura.viksere@izm.gov.lv

mailto:laura.Viksere@izm.gov.lv

