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KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

2018.gada 27.septembrī                                                                                             Nr. 10. 

 

Sēde sasaukta plkst.15.00 

 

Sēdi vada  

Domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs 

Protokolē 

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās 

Deputāti: 

Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis 

Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs  

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektors Raimonds Spēks, jurists  Ivars Jaševs, sabiedrisko attiecību speciāliste Monika 

Kauranena, finansiste Baiba Voltmane, Attīstības nodaļas projektu vadītāja Vita Salmiņa, kultūras 

darba koordinatore Ramona Kristvalde, Mežāres pagasta pārvaldes vadītāja Nadežda Mitrofanova, 

Mežāres pamatskolas direktore Ilona Golovceva, Vīpes pamatskolas direktore Maija Grundšteine, 

Variešu sākumskolas direktore Aija Rogāle, Sūnu pamatskolas direktore Valda Kalniņa- Vītola. 

 

Sēdē nepiedalās 

Deputāti    - Kārlis Pabērzs (jun.)attaisnojošu iemeslu dēļ. 

 

Atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna 

Serkova, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj apstiprināt domes sēdes darba kārtību. 

 

mailto:novads@krustpils.lv


Darba kārtība: 

1. Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

2. Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

3. Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata likmēm 

un to finansēšanu no pašvaldības budžeta  

4. Par grozījumiem Krustpils novada domes 20.12.2017. lēmumā Nr.9, prot.Nr.21 “Par 

Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienībām  un slodzēm” 

5. Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

nolikumā 

6. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam” 

 

 

 

 

1. 

Par noteikumu „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Informē K.Pabērzs. Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. Jautā V.Golubevs, atbild 

B.Voltmane. Jautā V.Stiebriņa, atbild B.Voltmane. Izsakās K.Pabērzs. Jautā L.Zalāne, atbild 

B.Voltmane. Izsakās V.Stiebriņa, paskaidro B.Voltmane. Izsakās K.Pabērzs, V.Stiebriņa, L.Zalāne, 

B.Voltmane, V.Stiebriņa, K.Pabērzs. Jautā L.Zalāne, atbild V.Stiebriņa. Izsakās LZalāne, 

K.Brūniņa, K.Pabērzs. Jautā K.Brūniņa, atbild B.Voltmane. Jautā V.Golubevs, atbild B.Voltmane.  

Plkst. 15.18 sēžu zālē ierodas deputāts Juris Puriškevičs. 

Izsakās P.Gravāns, K.Pabērzs, K.Stars, M.Felss, K.Brūniņa, V.Stiebriņa. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, pieņem 

iekšējos normatīvos aktus (noteikumus), 21. panta pirmās daļas 27. punktu, dome var pieņemt 

lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos, Izglītības likuma 29. pantu, izglītības iestādes 

dibinātājs nodrošina izglītības iestādes nepārtrauktai darbībai finanšu un materiālos līdzekļus, 

ievērojot Ministru kabineta noteikumus par izglītības iestāžu finansiālo un materiālo 

nodrošinājumu. Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 447 „Par valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 12.punktu, Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 10., 13., 25., 26. punktu, atklāti balsojot 

„par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 



Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

Apstiprināt noteikumus „Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no 

piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

 

 

2. 

Par Krustpils  novada pašvaldības vispārizglītojošo  

izglītības iestāžu vadītāju amatalgām 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Izsakās V.Stiebriņa, paskaidro Ppabērzs, B.Voltmane. Jautā L.Zalāne, atbild A.Rogāle. Izsakās 

K.Pabērzs, paskaidro A.Rogāle. Jautā L.Zalāne, atbild A.Rogāle. Izsakās K.Stars, V.Stiebriņa, 

L.Zalāne, K.Pabērzs, V.Golubevs. Iebilst A.Rogāle, izsakās K.Brūniņa, K.Pabērzs, A.Rogāle, 

K.Stars. Jautā M.Felss, atbild V.Stiebriņa, B.Voltmane. Paskaidro K.Pabērzs, K.Stars. Izsakās 

V.Stiebriņa, K.Brūniņa., A.Vetere, K.Pabērzs, K.Stars, A.Vetere, V.Stiebriņa, A.Rogāle, K.Stars, 

V.Golubevs. Jautā P.Gravāns, atbild A.Rogāle. Izsakās L.Zalāne, V.Stiebriņa, K.Pabērzs, 

P.Gravāns.  

K.Stars ierosina Variešu sākumskolas direktorei noteikt slodzi 0,8 un Variešu sākumskolas 

direktores vietniekam noteikt slodzi 0,2. 

Izsakās V.Stiebriņa, V.Golubevs, atbild I.Golovceva. Izsakās B.Voltmane, A.Vetere, K.Brūniņa, 

K.Pabērzs.  

R.Spēks ierosina līdz jaunajam gadam Variešu sākumskolas direktorei apstiprināt veselu slodzi. 

Izsakās K.Brūniņa.  

B.Voltmane ierosina precizēt lēmuma projektā 2.punktu un  papildināt lēmuma projektu  ar 

3.punktu, kurā noteikt, ka 5.punktā minētā likme ir līdz 2018.gada 31.decembrim. 

Jautā K.Stars, atbild B.Voltmane. 

 

Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”, Ministru kabineta 2016.gada 

5.jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai 

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  

Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 

Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr. 354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un 

amatu sarakstu” un Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra noteikumiem „Kārtība, 

kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagoga  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, atklāti balsojot 

„par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, 

Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija 

Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome 

nolemj:  

1. Apstiprināt no 2018. gada 1.septembra līdz 2019. gada 31. augustam Krustpils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgas (profesiju klasifikatora 



kods 1345 08), kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām- pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem 

līdzekļiem un pašvaldības pamatbudžeta: 

Nr.p
.k. 

Izglītības iestāde 

Skolēnu 

skaits uz 

01.09.2018. 

Pirmssko
las 

vecuma 

audzēkņu 
skaits 

Kopēja

is 
audzēk

ņu 

skaits 
mācību 

iestādē 

Izglītības 

iestādes 
vadītāja 

slodze 

Izglītības 

iestādes 

vadītāja 

amatalga 

EUR 

Slodze 
no valsts 

budžeta 

mērķdotā
cijas 

Atalgoju

ms EUR 

no valsts 
budžeta 

mērķdotā

cijas  

Slodze no 

pašvaldības 

budžeta 

Atalgojums 

EUR no 
pašvaldības 

pamatbudžeta  

1. 

Brāļu Skrindu 

Atašienes 

vidusskolas 

direktora p.i. 

57 19 76 0,8 760,00 0,656 623,20 0,144 136,80 

2. 

Mežāres 

pamatskolas 

direktora p.i. 

28 16 44 0,8 760,00 0,337 320,15 0,463 439,85 

3. 

Vīpes 

pamatskolas 

direktora p.i. 

34 28 62 0,8 760,00 0,426 404,70 0,374 355,30 

4. 

Sūnu 

pamatskolas 

direktore 

105 43 148 1 1050,00 1 1000,00 0 50,00 

5. 

Variešu 

sākumskolas 

direktore 

34 52 86 1 950,00 0,477 453,15 0,523 496,85 

6. 

Krustpils 

pamatskolas 

direktore 

182   182 1 1350,00 1 1350,00 0 0,00 

  Kopā 449 154 598 5,4 5630,00 3,896 4151,20 1,504 1478,80 

           

7. 

Antūžu 

speciālās 

internātpamatsk

olas direktors 

79 6 81 1 
950+ 

190 

=1140* 

1 1140,00 0 0 

*- tai skaitā piemaksa par darbu īpašos apstākļos 20% no valsts mērķdotācijas (MK noteikumi 

Nr.445, 24.p.) 

2. Katram izglītības iestādes vadītājam izstrādāt tarifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 

2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātā Variešu sākumskolas direktores 1 slodze ir spēkā 

līdz 2018.gada 31.decembrim. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

3. 

Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amata likmēm un 

to finansēšanu no pašvaldības budžeta 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Jautā K.Brūniņa, atbild B.Voltmane. Jautā K.Stars, atbild B.Voltmane. Jautā K.Brūniņa, 

atbild B.Voltmane. Izsakās V.Stiebriņa. Jautā K.Brūniņa, atbild I.Golovceva 



Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2018. gadam”, Ministru kabineta 2016. gada 5. 

jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību 

vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru 

kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru 

kabineta 2011. gada 10. maija noteikumiem Nr.354 “Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu 

sarakstu” un Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 27. septembra noteikumiem „Kārtība, kādā 

tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagoga  darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”,  atklāti 

balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt no Krustpils novada pašvaldības pamatbudžeta finansējamo Izglītības iestāžu 

pedagogu un pedagogu amatiem pielīdzināto amatu likmju skaitu un apmēru no 2018. gada 01. 

septembra līdz 2018. gada 31. decembrim: 

 

Nr. 

p.k. 

Izglītības iestāde/amata nosaukums Profesiju 

klasifikatora 

kods 

Slodze 

likmēs no 

01.09.2018. 

Algas likme par 

1 slodzi no 

01.09.2018. 

Piemaksa par 

iegūto 

kvalitātes 

pakāpi 

Noteiktā alga par 

apstiprināto slodzi 

likmēs ar 

01.09.2018. 

1. Brāļu Skrindu Atašienes 

vidusskola 
     

1.1. Direktora vietnieks izglītības jomā 1345 22 0,25 760.00  190.00 

1.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs 2342 01 1,00 710.00  710.00 

1.3. Izglītības iestādes bibliotekārs 2622 07 0,30 710.00  213.00 

1.4. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03 0,35 710.00  248.50 

1.5. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,15 710.00  106.50 

1.6. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,15 710.00  106.50 

1.7. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,10 710.00  71.00 

1.8. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,15 710.00  106.50 

1.9. Internāta, dienesta viesnīcas 

skolotājs 
2359 07 0,15 710.00  106.50 

1.10. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs 

2342 02 0,05 710.00  35.50 

 Kopā  2,65   1894.00 

2. Sūnu pamatskola      



2.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 710.00 40.50 750.50 

2.2. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 710.00 40.50 750.50 

2.3. Skolotājs logopēds  2352 01  0,35 710.00  248.50 

2.4. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,5 710.00  355.00 

 Kopā  2.85  81.00 2104.50 

3. Mežāres pamatskola      

3.1. Direktora vietnieks izglītības jomā 1345 22  0,10 760.00  76.00 

3.2. Vispārējās pamatizglītības skolotājs  2341 01  0,466 710.00  331.38 

3.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,80 710.00  568.00 

3.4. Pagarinātās dienas grupas skolotājs 2359 03  0,05 710.00  35.50 

3.5. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,10 710.00  71.00 

 Kopā   1,516   1081.88 

4. Variešu sākumskolā      

4.1. Pirmsskolas izglītības mūzikas 

skolotājs  

2342 02  0,09 710.00  63.90 

4.2. Pirmsskolas izglītības sporta 

skolotājs  

2342 03  0,20 710.00  142.00 

4.3. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 710.00  710.00 

4.4. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 710.00  710.00 

4.5. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,95 710.00  674.50 

4.6. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,10 710.00  71.00 

4.7. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  0,275 710.00  195.25 

4.8. Skolotājs logopēds  2352 01  0,20 710.00  142.00 

4.9. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,25 710.00  177.50 

 Kopā   4,065   2886.15 

5. Vīpes pamatskolā      

5.1. Pirmsskolas izglītības skolotājs  2342 01  1,00 710.00  710.00 

5.2. Skolotājs logopēds  2352 01  0,12 710.00  85.20 

5.3. Izglītības iestādes bibliotekārs  2622 07  0,262 710.00  186.02 

 Kopā   1,382   981.22 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumu (sēdes 

protokols Nr.22., 2. punkts) “Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagoģisko 

darbinieku amata likmēm un to finansēšanu no pašvaldības budžeta”.   

  



 

 

4. 

Par grozījumiem Krustpils novada domes 20.12.2017. lēmumā Nr.9, prot.Nr.21 

“Par Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienībām  un slodzēm” 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Informē A.Rogāle. Izsakās L.Zalāne. Jautā E.Serkova, atbild A.Rogāle. Jautā V.Stiebriņa, 

atbild V.Kalniņa- Vītola. 

Pamatojoties uz Variešu sākumskolas direktores 31.07.2018. iesniegumu Nr.1-12/17 “Par 

direktores likmi un skolas medmāsas amatu”, 02.08.2018. Vīpes pamatskolas direktores iesniegumu 

Nr.1-23/18 “Par skolotāja palīga slodzes palielināšanu”, 12.09.2018. Krustpils pamatskolas 

direktores iesniegumu Nr.1-11/53 “Par izmaiņām tehnisko darbinieku likmēs” un Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, likumu “Par pašvaldībām”  21. 

panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu,  Ministru kabineta noteikumiem Nr.1075 “Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogu”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina 

Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija 

Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (14  

balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj: 

1. Ar 2018. gada 1. septembri papildināt 20.12.2017. lēmuma Nr.9, prot.Nr.21“Par Krustpils 

novada pašvaldības darbinieku amata vienībām  un slodzēm” 2. punkta 2.10.apašpunktu ar 

8.punktu un izdarīt grozījumus 2.4.apakšpunkta 9.punktā un 2.12.apakšpunkta 9.punktā, izsakot 

tos sekojošā redakcijā: 

 

Nr.p.k. Amata nosaukums Vienību 

skaits 

Slodze ar 

01.01.2018. 

Slodze ar 

01.09.2018. 

2.4. Krustpils pamatskola    

9. Medmāsa 1 0,2 0,35 

2.10. Variešu sākumskola    

8. Medmāsa 1 0 0,25 

2.12. Vīpes pamatskola    

9. PII skolotāja palīgs 1 0,75 1 

 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram.  

Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada pašvaldības administrācijai; 

2. Krustpils, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldēm,  

3. Krustpils pamatskolai, Variešu sākumskolai, Vīpes pamatskolai. 

 

 

 

 

 

 



5. 

Par grozījumiem  Krustpils novada pašvaldības  

amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā 

 

Ziņo B.Voltmane. 

Krustpils novada pašvaldībā saņemti Variešu sākumskolas direktores 31.07.2018. 

iesniegums Nr.1-12/17 “Par direktores likmi un skolas medmāsas amatu”, 02.08.2018. Vīpes 

pamatskolas direktores iesniegums Nr.1-23/18 “Par skolotāja palīga slodzes palielināšanu” un 

12.09.2018. Krustpils pamatskolas direktores iesniegums Nr.1-11/53 “Par izmaiņām tehnisko 

darbinieku likmēs”.    

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

likumu,  likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  Ministru kabineta 2010.gada 

30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogu” un Ministru 

kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem Nr.264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai 

atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, atklāti balsojot „par” –  Aija 

Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Elīna Serkova, Juris Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, 

Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris Gravāns, Vija Stiebriņa, 

Vladimirs Golubevs (14  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils novada dome nolemj:  

 

1. Izdarīt grozījumus Krustpils novada domes 2017.gada 20.decembra lēmuma Nr.10, prot.Nr.21 

“Par grozījumiem 2016.gada 20.janvāra domes sēdes lēmumā Nr.5 (protokols Nr.1) “Par 

Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu” 

2.pielikuma tabulā,  papildinot 12.struktūrvienību ar 104A. rindu un izteikt 40. un 119.rindas 

sekojošā redakcijā:                                                                         

2.pielikums 

Nr.p.

k 

Struk-

tūrvie-

nības 

Nr.p.k. 

Struktūrvienī

ba 
Amata nosaukums 

Profesijas 

kods 

Slodze ar 

01.09.2018. 
Amata saime 

Ama

ta 

līme

nis 

Mēneš

algu 

grupa 

Maksi

mālā 

alga 

par 

slodzi 

no 

2018.g 

Noteiktā 

alga par 

slodzi ar 

01.01.2018. 

40. 4. 
Krustpils 

pamatskola 
Medmāsa 2221 34 0,35 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

104

A. 
10. 

Variešu 

sākumskola 
Medmāsa 2221 34 0,25 5.2.Aprūpe II 6 899 525 

119 12.. 
Vīpes 

pamatskola 
PII skolotāja palīgs 5312 01 1 

29. Pedagoģijas 

darbības atbalsts 
I 4 705 460 

  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krustpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
Sagatavoja: R.Mazulāne 

Izsūtīt/izsniegt:  

1. Krustpils novada pašvaldības administrācijai; 

2. Krustpils, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldēm,  

3. Krustpils pamatskolai, Variešu sākumskolai, Vīpes pamatskolai. 

                                                                                            

Plkst. 15.56 Sēžu zāli atstāj deputāte E.Serkova. 

 



 

6. 

Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 

2018. gadam” 

Ziņo B.Voltmane. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2. punktu, 21.panta pirmās 

daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 

2018. gadam”, atklāti balsojot „par” –  Aija Vetere, Dace Vītola, Daina Kalve, Egils Jaksons, Juris 

Puriškevičs, Kārlis Pabērzs, Kārlis Stars,  Kornēlija Brūniņa, Līga Zalāne, Mārtiņš Felss, Pēteris 

Gravāns, Vija Stiebriņa, Vladimirs Golubevs (13  balsis), „pret”- nav, „atturas”- nav, Krustpils 

novada dome nolemj: 

Apstiprināt Krustpils novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 2018/12 „Grozījumi 

Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2018/1 „Noteikumi 

par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst.16:00 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Pabērzs 

Sēdes protokolētājs                                                                               R.Ivanova 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 27.septembrī                                                                 

APSTIPRINĀTA 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada 27.septembra lēmumu 

                                                                 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10 , 1 .punkts) 

 

K Ā R T Ī B A, 

kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

    Izdota saskaņā ar  Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem  

Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu  

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un  

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, 

Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem  

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Kārtība nosaka, kā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk – mērķdotācija) 

Krustpils novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām, un uz darba samaksu attiecināmiem maksājumiem saskaņā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības lēmumiem. Kārtība 

piemērojama attiecīgā gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

2. Antūžu speciālā internātpamatskola finansējumu saņem un izlieto saskaņā ar Ministru kabineta 

2016. gada 15. jūlija noteikumiem Nr. 477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības 

iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”. 

3. Pedagoģisko likmju aprēķināšanu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu 

nosaka laika posmam no kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam. 

4. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvalde aprēķina izglītības iestādei nepieciešamo 

finanšu apjomu un pieejamo mērķdotāciju. 

5. Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītāja saskaņo pārraudzībā esošo izglītības 

iestāžu pedagogu tarifikācijas VIIS sistēmā. 

6. Izglītības iestāžu vadītājiem tarifikācijas saskaņo Jēkabpils novada  Izglītības un kultūras 

pārvaldes vadītāja un apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētājs. 

mailto:novads@krustpils.lv


7. Pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļa nodrošina pārskatu par mērķdotācijas 

izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā e –pārskatu 

sistēmā.  

8. Valsts budžeta mērķdotācijas neizlietotie līdzekļi pēc pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 

nodaļas priekšlikuma, ar domes priekšsēdētāja rīkojumu tiek sadalīti ne biežāk kā divas reizes 

gadā. 

9. Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes 2018./2019. 

mācību gadā 

 

Nr.p.k. Pedagoga amata nosaukums Zemākā mēneša darba 

algas likme (EUR) 

1. Pedagogs 710,00 

2. Pirmsskolas izglītības pedagogs 710,00 

3. Metodiķis 785,00 

10. Izglītības iestādes vadītājam saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem, izvērtējot pedagoga 

darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta 

finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz 50% augstāku par noteikto zemāko pedagoga mēneša 

algas likmi. Izglītības iestādes vadītājs, nosakot mēneša darba algas likmi, var ņemt vērā 

pedagoģiskā darba stāžu. Skola izstrādā kārtību un kritērijus paaugstinātas darba samaksas 

noteikšanai un iesniedz saskaņošanai pašvaldībā. 

11. Izglītības iestādes vadītāja zemāko darba algas likmi nosaka un apstiprina pašvaldība ar lēmumu 

atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz 1. septembri. 

11.1. Nepietiekoša valsts finansējuma gadījumā pašvaldība var lemt par papildus finansējuma 

piešķiršanu izglītības iestādes vadītāja darba samaksai no pašvaldības budžeta. 

11.2. Pašvaldībai, saskaņā ar tās apstiprinātiem kritērijiem, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja 

darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātās valsts 

budžeta mērķdotācijas ietvaros ir tiesības noteikt augstāku mēneša darba algas likmi par valstī 

noteikto zemāko vadītāja mēneša darba algas likmi, ievērojot noteikumu, ka tiek finansēts no 

mērķdotācijas noteiktais minimālais izglītības iestāžu vadītāju vietnieku amata vienību skaits. 

Nosakot augstāku mēneša darba algas likmi vērā ņem Pielikumā Nr.4 noteiktos kritērijus. 

II. Mērķdotācijas sadalījuma aprēķināšanas principi 

12. Valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības iestādēm sadala ievērojot šādus kritērijus: 

12.1. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas; 

12.2. izglītojamo skaits izglītības pakāpē. 

13. Izglītojamo skaits izglītības pakāpē tiek noteikts pēc Valsts izglītības informācijas sistēmas 

(VIIS) datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaita uz attiecīgā gada 1. septembri. Izglītības iestādes 

vadītājs atbild par to, lai izglītojamais būtu reģistrēts tajā izglītības iestādē pa klasēm un 

izglītības programmām līdz kārtējā gada 5. septembrim. 

14. Normētā skolēnu skaita aprēķināšanai izmanto šādus koeficentus (K):  

a. Bērnu skaitam pirmsskolas grupās  (5 – 6 gadu vecumam) - K 1; 

b. 1. - 6. klases skolēnu skaitam – K 1, ja skolēnu skaits sākumskolā ir 70 vai mazāks - 

K 1.25; 

c. 7. -9. klases skolēnu skaitam - K 1.3, ja skolēnu skaits 7. - 9. klašu posmā mazāks 

par 27 - K 1; 



d. 10. - 12. klases skolēnu skaitam - K 1.4, ja skolēnu skaits 10. - 12. klašu posmā 

mazāks par 32 - K 1.25; 

e. Skolēnu skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās izglītības 

klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs – K 2. 

f. Ilgstoši slimojošiem skolēniem paredzētajās vispārējās pamatizglītības programmās, 

kuras īsteno slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs, skolēnu skaitam piemēro 

koeficientu 0.81; 

g. Skolēnu skaitam vakara (maiņu) vispārējās izglītības programmās piemēro 

koeficientu 0.85, neklātienes (tai skaitā tālmācības) vispārējās izglītības programmās 

piemēro koeficientu 0.6 

15. Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota noteiktā normētā izglītojamo skaita attiecība pret 

vienu pedagoga darba algas likmi - 10:1. 

16.  Izglītības iestādes strādā tai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas ietvaros: 

16.1. Izglītības iestādes vadītāja un vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto 

ne vairāk kā 15% no saņemtās mērķdotācijas pedagogu darba algas fondam, ievērojot skolēnu 

skaitu no 1. - 12. klasei un 5 – 6 gadīgo apmācībā iesaistīto bērnu skaitu. 

Izglītības iestāžu vadītāju zemākās mēneša algas likmes 

Skolēnu skaits uz 

01.09.2018. 
Algas likme 

Līdz 100 950.00 

101 - 150 1000.00 

151 -300 1050.00 

 

16.2. Atbalsta personāla darba samaksai ne mazāk kā 5.43% no saņemtās valsts budžeta 

mērķdotācijas pedagogu darba algas fondam. (Pielikums nr.2) 

16.3. Finansējumu 14.5% apmērā no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās 

mērķdotācijas izglītības iestāde izmanto apmaksājot: 

a. grupu darbu; 

b. metodisko darbu izglītības iestādē; 

c. projektu vadību un citas aktivitātes, kas saistītas ar izglītības iestādes attīstību; 

d. ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanai; 

e. papildu latviešu valodas nodarbībām reemigrējušo un imigrējušo izglītojamo 

atbalstam; 

f. prombūtnē esošo pedagogu aizvietošanai; 

g. pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai; 

h. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes  1., 2., 3. pakāpes piemaksām, kas 

iegūtas no 10.08.2017. Samaksu nosaka atbilstoši izstrādātājai kārtībai katrā 

izglītības iestādē, proporcionāli pedagoga darba slodzei. Kārtību saskaņo ar 

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldi. 

16.4. Izglītības iestādes vadītājam, kurš ieguvis profesionālās darbības kvalitātes pakāpi no 

10.08.2017., piemaksu nosaka izglītības iestādes dibinātājs, ņemot vērā kārtību, kas izstrādāta 

katrā izglītības iestādē un saskaņota ar Krustpils novada domes priekšsēdētāju. 



17. Izglītības iestādes kopējā pedagogu tarifikācijā uz kārtējā gada 1. septembri neatspoguļotais 

finansējums (rezerves līdzekļi) nepārsniedz 2% no piešķirtās mēneša mērķdotācijas.  

18. Pašvaldībai, sadalot valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai, 

ir tiesības pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm atbalsta personālam, ilgstoši slimojošo 

skolēnu un bērnu izglītošanai ārpus izglītības iestādēs (slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs) un 

reemigrējušo izglītojamo atbalstam. Pašvaldība, apstiprinot mērķdotāciju katrai izglītības iestādei, 

ņem vērā izglītības iestāžu pārskatos norādīto atlikumu uz kārtējā gada 1. janvāri  un 1. septembri. 

19. Ja pedagoga mēneša darba samaksas noteikšanas nosacījumi mainās, 5 darba dienu laikā pēc 

izmaiņām izglītības iestādes vadītājs veic pedagoga darba pārtarifikāciju. 

20. Piemaksu par papildus pedagoģisko darbu, kas nav iekļauts pedagoga amata aprakstā, 

izņemot promesošu pedagogu aizvietošanu, nosaka attiecīgās izglītības iestādes vadītājs darba 

samaksas fonda ietvaros. Pedagoga papildus pienākumus definē iestādes vadītājs, piemaksu nosaka 

līdz 30% no pedagogam tarifikācijā aprēķinātās darba algas par stundām, kas noteikta papildu darba 

veicējam, un, veicot pārtarifikāciju, piemaksu iekļauj izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas 

sarakstā. 

21. Samaksu par promesoša pedagoga stundu aizvietošanu nosaka izglītības iestādes vadītājs 

līdz 100%, attiecīgās izglītības iestādes darba algas fonda ietvaros.  

22. Ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas 

balvu, izmantojot ietaupīto valsts budžeta mērķdotāciju. Izglītības iestāde izstrādā naudas balvu vai 

prēmiju piešķiršanas kārtību un saskaņo pašvaldībā. Kopējais izmaksāto prēmiju un naudas balvu 

apjoms kalendārā gada laikā nedrīkst pārsniegt 120% no pedagoga mēneša darba algas. Pedagoga 

darba izvērtējumu veic izglītības iestādes vadītājs un tā izveidota konsultatīvā komisija - vismaz trīs 

cilvēku sastāvā. 

23. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības 

iestādes dibinātājs saskaņā ar pašvaldībā apstiprināto naudas balvu un prēmiju piešķiršanas kārtību, 

kā arī ņemot vērā novērtēšanas kritērijus (pielikums nr.4). Novērtējums izsakāms veselos punktos.  

Naudas balva tiek finansēta no mērķdotācijas un  novada budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 

Izglītības iestādes vadītāja darba izvērtējumu veic pašvaldības izpilddirektors, pieaicinot Sociālo, 

izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētāju (tā vietnieku) un Izglītības un kultūras 

pārvaldes vadītāju. 

24. Valsts budžeta mērķdotācijas atlikums pašvaldībā uz pārskata gada beigām nedrīkst pārsniegt 

1% no pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā.  

25. Pedagogiem, kuriem ir piešķirta 3., 4., 5. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe līdz 

09.08.2017. nosaka piemaksu attiecīgi 45 EUR, 114 EUR un 140 EUR apmērā par vienu pedagoga 

darba slodzi, proporcionāli tarificēto kontaktstundu skaitam, bet izglītības iestādes psihologam, 

skolotājam logopēdam un speciālajam pedagogam proporcionāli amata slodzei. 

26. Vispārējās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki, izglītības 

iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu 

darba slodze minētajos amatos atbilst vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem 

var veikt citu pedagoģisko darbu līdz 7 stundām nedēļā, saņemot par to papildus samaksu. 

27. Samaksa par metodiskās apvienības vadīšanu tiek noteikta kā piemaksa līdz 50,00 EUR 

mēnesī. Informāciju pašvaldībai par starpnovadu metodisko apvienību vadītājiem iesniedz Jēkabpils 

novada Izglītības un kultūras pārvalde līdz 5. septembrim. 

28. Pedagogu darba samaksas aprēķinu veic pēc MK 05.07.2016. noteikumos nr.445 

apstiprinātiem tarifikāciju veidlapu paraugiem Nr.1; Nr.2.,Nr.5. 

29. Pedagoģiskā vakance pieļaujama ne ilgāk kā divi mēneši. 



30. Atzīt par spēku zaudējušu Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 29. augusta “Kārtību valsts 

budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs sadalei 

Krustpils novadā”. 

31. Kārtība stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī.  

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 

 



Pielikumi 

Kārtībai kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga  darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
1. pielikums  

Ieteicamā pedagoga darba slodzes aprēķināšana atbilstoši vidējam izglītojamo skaitam 

klasē un mācību priekšmetam 

1. Matemātika, literatūra un valodu mācību priekšmeti 

Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

stundas 

mācību 

stundas 

klases 

audzināšana 
labošana 

individuālais 

darbs/konsultācijas 

gatavošanās 

stundām 
Kopā 

Līdz 5 21 0.5 0.5 0.5 0.5 23 

5 -9 21 1 1 1 1 25 

10 -14 21 2 2 2 2 29 

15 -19 21 3 3 3 3 33 

20 -24 21 4 4 4 4 37 

25 -30 21 5 5 4.5 4.5 40 

 

2. Fizika ,ķīmija ,bioloģija, vēsture, ekonomika, ģeogrāfija, informātika un citi eksaktie un sociālie 

mācību priekšmeti 

vidējais 

izglītojamo 

skaits 

stundas 

mācību 

stundas 

klases 

audzināšana 
labošana 

individuālais 

darbs/konsultācijas 

gatavošanās 

stundām 
Kopā 

līdz 5 21 0,5 0,5 0,5 0,5 23 

 5 - 9 21 1 1 1 1 25 

 10 - 14 21 2 2 2 1,5 28,5 

 15 - 19 21 3 3 2,5 2 31,5 

 20 - 24 21 4 4 3 2,5 34,5 

 25 - 30 21 5 5 3,5 3 37,5 

 

3. Citi mācību priekšmeti 

Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

stundas 

mācību 

stundas 

klases 

audzināšana 
labošana 

individuālais 

darbs/konsul

tācijas 

gatavošanās 

stundām 
Kopā 

Līdz 5 21 0.5 0.5 0.5 0.25 22.75 

5 -9 21 1 1 1 0.5 24.5 

10 -14 21 2 1.5 2 1 27.5 

15 -19 21 3 2 2.5 1.5 30 

20 -24 21 4 2.5 3 2 32.5 

25 -30 21 5 3 3.5 2.5 35 

* Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs noteikt citādu stundu sadalījumu, nemainot paredzēto stundu 

kopskaitu.    

 



2. pielikums  

Ieteicamais vispārējās izglītības iestādes atbalsta personāla amata vienību skaits 

Izglītības iestādes 

bibliotekārs 

Viena vienība uz 500 izglītojamiem 

Izglītības psihologs Viena amata vienība uz 600 izglītojamiem                             

 

Izglītības logopēds Viena amata vienība uz 400 1. - 6. klašu izglītojamiem, 

viena vienība pirmsskolas (5 – 6 gadīgajiem) 200 

izglītojamiem 

 

 

3. pielikums  

Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei 

Nr.p.k. Amata nosaukums Darba slodze stundās nedēļā 

1. Skolotājs 30 

2 . Interešu izglītības skolotājs 30 

3. Izglītības psihologs, sociālais pedagogs, 

skolotājs logopēds, speciālais pedagogs, 

pedagoga palīgs 

30 

4. Izglītības iestādes vadītājs, izglītības 

iestādes vadītāja vietnieks struktūrvienības 

vadītājs, internāta skolotājs vispārējās un 

speciālās izglītības iestādē, izglītības 

iestādes bibliotekārs, pedagogs karjeras 

konsultants, pagarinātās grupas skolotājs 

40 

5. Pirmsskolas izglītības pedagogs 40 - nodarbību vadīšanai 36 

stundas,4 stundas 

sagatavošanās nodarbību 

vadīšana 

 



4. pielikums  

Krustpils novada izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas kritēriji 

 Novērtējuma nosaukums un balles  

Kritērijs Vērtētājs 

N
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p
m
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n
o
ši

 

1
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L
ab

i 

3
 

Ļ
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p
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k
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o
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) 

1.Amata pienākumu izpilde Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

 
Vērtē dibinātājs      

2.Savstarpējā komunikācija ar 

izglītības iestādes dibinātāju, 

Jēkabpils novada IKP, ar 

izglītojamajiem un to 

likumiskiem pārstāvjiem 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

Vērtē dibinātājs      

3.Savstarpējā komunikācija 

izglītības iestādē, vadības un 

pārējā personāla sadarbība 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

 
Vērtē dibinātājs      

4.Personāla iesaiste izglītības 

iestādes pašvērtēšanā un 

attīstības plānošanā. 

Pašnovērtējuma ziņojuma 

aktualizācija (publicēts mājas 

lapā līdz 01.09.). 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

 

 

Vērtē dibinātājs      

5.Izglītības iestādes tēla 

veidošana, uzturēšana, 

popularizēšana publiskajā telpā 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

Vērtē dibinātājs      

6.Izglītības iestādes darbības 

izvērtējums, atbilstoši ārējiem 

un iekšējiem normatīvajiem 

aktiem 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

 
Vērtē dibinātājs      

7.Personāla profesionālās 

kompetences pilnveides 

atbilstības jēgpilna izvērtēšana, 

jauniegūto prasmju un 

zināšanu iekļaušanu ikdienas 

darbā 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

 

 

Vērtē dibinātājs 

 

 

 

     



 Novērtējuma nosaukums un balles  

Kritērijs Vērtētājs 
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8. Izglītības iestādes 

materiāltehnisko resursu 

izmantošanas efektivitāte 

mācību un audzināšanas 

procesā 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

 
Vērtē dibinātājs      

9. Izglītības iestādes darbības 

mācību un audzināšanas 

procesa ilgtermiņa attīstībai, 

jauninājumu ieviešanai. 

Izglītības iestādes vadītāja, 

personāla, izglītojamo 

aktivitāšu izvērtēšana 

(piemēram, dalība un 

sasniegumi projektos, 

olimpiādēs, konkursos utt.). 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

 

      

 

 

 
Vērtē dibinātājs 

 

     

10. Izglītības iestādes vadītāja 

profesionālā pilnveidošanās 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

      

 

Vērtē dibinātājs      

11. Izglītības iestādes vadītāja 

jaunas pieredzes apgūšana 

starptautiskā, valsts, 

reģionālajā un vietējā līmenī, 

iesaiste dažādās 

profesionālajās aktivitātēs, 

iniciatīva darboties 

profesionālajās organizācijās 

un ieguldījums sadarbībā ar 

dažāda līmeņa izglītības 

institūcijām 

Vērtē izglītības 

iestādes vadītājs 

 

      

Vērtē dibinātājs 

 

 

     

 

Vērtēšanas skala 

 Līdz 

5% 

Līdz 

10% 

Līdz 

20% 

Līdz 

30% 

Līdz 

40% 

Līdz 

50% 

Līdz 

60% 

Līdz 

80% 

Līdz 

100% 

Punkti 11–

15 

16–

20 

21–

25 

26–

30 

31–

35 

36–

40 

41–45 46-50 51–55 

 

*Par maksimāli saņemto punktu skaitu (55 punkti) pedagogs saņem naudas balvu 100% apmērā, 

proporcionāli nostrādātajam laikam un slodzei. 

  

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 

 



 
LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

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

Jēkabpilī 

2018.gada 27.septembrī                                                                 

APSTIPRINĀTI 

                                                           ar Krustpils novada pašvaldības domes  

                                                                                   2018.gada 27.septembra lēmumu 

                                                                 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10 , 6 .punkts) 

 

Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/12 

„Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

2018/1 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2018. gadam”” 
 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta otrās daļas 2. punktu,  

21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta 1.punktu, 

 likumu „Par pašvaldību budžetiem”, 

 likumu „Par valsts budžetu 2018. gadam” 

 

Noteikumi nosaka novada pašvaldībai aprēķināto nodokļu, no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 

fonda dotāciju, mērķa dotāciju no valsts budžeta, sadalījumu novada pašvaldības funkciju veikšanai 

un norēķiniem ar citu pilsētu un novadu pašvaldībām. 

Veikt grozījumus izsakot šādā redakcijā”  

I daļa „Krustpils novada pašvaldības pamatbudžets 2018. gadam” 

1.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu  2018. gadam ieņēmumos 8 333 092 EUR  

saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.  un 15. pielikumu. 

 

2.      Apstiprināt novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam izdevumos 9 944 806 EUR, 

saskaņā ar 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12. un 15. pielikumu. 

 

3.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru 1 125 254 EUR saskaņā ar 1. pielikumu. 

 

II daļa „Krustpils novada pašvaldības speciālais budžets 2018. gadam” 

4.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam ieņēmumos 1 912 364 EUR 

saskaņā ar 13., 14.  un 15. pielikumu. 

 

5.      Apstiprināt novada pašvaldības speciālo budžetu 2018. gadam izdevumos 2 363 162 EUR, 

saskaņā ar  13., 14.  un 15. pielikumu. 

 

6.      Apstiprināt plānoto aizņēmumu apmēru 181 057 EUR saskaņā ar 13. pielikumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                              K.Pabērzs 

 

mailto:novads@krustpils.lv

