
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī, LV-5202  

Tālrunis 65237635, e-pasts: novads@krustpils.lv  

Jēkabpilī 

23.05.2018.                                                                                               
APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada   pašvaldības  

                                                                                   2018.gada 23.maija domes sēdes lēmumu 
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Noteikumi 

par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto 

izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību  

 
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  

27.panta trešo daļu,  

Krustpils novada pašvaldības  amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma  72.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Krustpils novada pašvaldības (turpmāk-

pašvaldība) amatpersonu (darbinieku) – pašvaldības izpilddirektoru, 

pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības institūciju vadītāju un 

darbinieku nosūta paaugstināt kvalifikāciju mācību kursos, kā arī ar 

kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas 

nosacījumus un gadījumus, kad amatpersona (darbinieks) neatmaksā ar tās 

kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus.   

2. Noteikumi neattiecas uz: 

2.1. pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļiem un darbiniekiem; 

2.2. pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem; 

2.3. pašvaldības aģentūras darbiniekiem; 

2.4. Antūžu speciālās internātpamatskolas darbiniekiem. 

3. Šo noteikumu izpilde tiek finansēta atbilstoši pašvaldības budžetā kārtējam 

gadam šim mērķim apstiprinātajiem izdevumiem. 

 

II. Kvalifikācijas paaugstināšanas veidi un ar kvalifikācijas paaugstināšanu 

saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas vispārējā kārtība 

 

4. Amatpersonai (darbiniekam) kvalifikācijas paaugstināšana var notikt šādos 

kvalifikācijas  paaugstināšanas pasākumos: 

4.1.vienas dienas seminārs (kursi) – ne vairāk kā 4 reizes gadā; 

4.2.vairāku dienu kursi (semināri) – ne vairāk kā divas reizes gadā (no 8 līdz 40 

stundām); 
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4.3.ilglaicīgi kursi – vienu reizi gadā (virs 40 stundām); 

4.4.regulāras apmācības, kuras nepieciešamas tiešo amata (darba) pienākumu 

veikšanai (atbilstoši amata prasībām); 

4.5.profesionālās pilnveides izglītības iegūšana (ar Izglītības un zinātnes 

ministrijas apstiprināto mācību programmu); 

4.6.apmācības starptautisko organizāciju rīkoto pasākumu ietvaros (atbilstoši 

programmai). 

5. Izvērtējot amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanas 

nepieciešamību, tiek noteikti: 

5.1.ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas 

nosacījumi un kārtība, kad amatpersonai (darbiniekam) apmaksā ar 

kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus; 

5.2.gadījumi, kad amatpersonai (darbiniekam) neapmaksā ar kvalifikācijas 

paaugstināšanu saistītos izdevumus; 

5.3.mēnešalgas saglabāšanas nosacījumi. 

6. Amatpersona (darbinieks) uz kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem tiek 

norīkota ar pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, 

izpilddirektora vai institūcijas vadītāja rīkojumu, saskaņā ar: 

6.1.normatīvo aktu prasībām nepieciešamo zināšanu apguvei; 

6.2.amatpersonas (darbinieka) ikgadējo novērtējumu; 

6.3.amatpersonas (darbinieka) tiešā vadītāja iesniegumu pašvaldības 

izpilddirektoram; 

6.4.amatpersonas (darbinieka) iesniegumu (pēc saskaņojuma ar tiešo vadītāju) 

pašvaldības izpilddirektoram; 

6.5.ar pašvaldības izpilddirektora iesniegumu domes priekšsēdētājam. 

7. Iesniegumā, papildus obligātajiem rekvizītiem, jānorāda: 

7.1.apmācības veids; 

7.2.apmācības programma (saturs); 

7.3.nosaukums (tēma); 

7.4.norises vieta, datums; 

7.5.mācību kursu maksas apmērs (ieskaitot pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumu); 

7.6.citi apmaksājamie izdevumi. 

8. Iesnieguma saņēmējs izvērtē, vai amatpersonai (darbiniekam) ir nepieciešams 

paaugstināt kvalifikāciju, un pieņem lēmumu par amatpersonas (darbinieka) 

nosūtīšanu uz kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu Latvijā vai ārvalstīs, 

sedzot  mācību izdevumus un saglabājot mēnešalgu. Ja kvalifikācijas 

paaugstināšana notiek ārvalstīs ilgāk par mēnesi, tiek noslēgts mācību līgums. 

9. Izdevumus, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu (mācību maksa, dienas 

nauda, ceļa izdevumi, sertificēšanās maksa, naktsmītnes izdevumi, 

izmaksājamā mēnešalga par visu kvalifikācijas celšanas laiku), sedz 

pamatojoties uz attiecīgās institūcijas izdoto rīkojumu, amatpersonas 

(darbinieka) iesniegtu pasākuma apmeklējuma apliecinošu dokumentu 

(apliecība, sertifikāts u.tml.), mācību organizētāja izsniegto rēķinu vai citu 

mācību maksu apliecinošu dokumentu, ceļa izdevumus apliecinošiem 

dokumentiem un naktsmītnes izmantošanu apliecinošiem dokumentiem. 

Izdevumu segšanai nepieciešamie dokumenti jāiesniedz piecu darba dienu 

laikā pēc pasākuma noslēguma. 

10. Sertificēšanās maksas izdevumus sedz atbilstoši amata (darba) slodzei tādiem 

amatiem, kuriem attiecīgā sertifikāta nepieciešamību nosaka normatīvie akti 

un amata pienākumi. 



11. Ja kvalifikācijas paaugstināšana notiek ārvalstīs ilgāk par mēnesi, institūcijas 

vadītājs un amatpersona (darbinieks) mācību līgumā vienojas, kādus 

kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumus un kādā apmērā sedz institūcija un 

kādus atmaksā pati amatpersona (darbinieks). 

12. Pašvaldība nesedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, ja: 

12.1.  amatpersona (darbinieks) vēlas paaugstināt kvalifikāciju ar tiešo darba 

pienākumu nesaistītā nozarē; 

12.2.  šos izdevumus pilnā apmērā sedz starptautiskās organizācijas, kas organizē 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu. 

  

 

 

III. Ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistīto izdevumu atmaksāšana 

 

13. Amatpersona (darbinieks), kura paaugstinājusi kvalifikāciju un ar kuru tiek 

izbeigtas darba tiesiskās attiecības sakarā ar amatpersonas (darbinieka) 

uzteikumu vai darba devēja uzteikumu,  atmaksā pašvaldībai ar kvalifikācijas 

paaugstināšanu saistītos izdevumus  trīs mēnešu laikā pēc amatpersonas 

(darbinieka) darba tiesisko attiecību izbeigšanas dienas. Mācību izdevumus 

var atmaksāt ar vienu vai vairākiem maksājumiem, ieskaitot tos pašvaldības 

norādītajā kontā, šādā apmērā: 

13.1. 100% apmērā, ja pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pašvaldībā 

nostrādāts mazāk par sešiem mēnešiem; 

13.2. 50% apmērā, ja pēc kvalifikācijas paaugstināšanas pašvaldībā 

nostrādāts  no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam. 

14.  Amatpersona (darbinieks) neatmaksā pašvaldībai izdevumus, kas saistīti ar 

kvalifikācijas paaugstināšanu, ja tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības pēc 

darba devēja uzteikuma sakarā ar to, ka: 

14.1. darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina 

ārsta atzinums; 

14.2. tiek likvidēts amats  vai  notikusi darbinieku skaita samazināšana. 

15. Ja amatpersona (darbinieks) neatmaksā pašvaldībai ar kvalifikācijas 

paaugstināšanu saistītos izdevumus šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, 

termiņos un apmērā, pašvaldībai ir tiesības attiecīgo summu piedzīt 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

IV. Noslēguma jautājums 

 

 16. Starp pašvaldību un pašvaldības amatpersonu (darbinieku) noslēgtā līguma 

nosacījumu kontroli, ja līgums noslēgts starp pašvaldības iestāžu vadītājiem,  

pašvaldības administrācijas darbiniekiem un izpilddirektoru, veic personāla 

speciālists. Ja līgums noslēgts starp pašvaldības institūciju darbiniekiem un 

institūcijas vadītāju, kontroli veic institūcijas vadītājs. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       K. Pabērzs 


