
Ministru kabineta noteikumi Nr. 270 

Rīgā 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29 26. §) 

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 
noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas 

noteikumi" 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

14. panta 16. un 22. punktu 

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba 

samaksas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 39., 163., 188., 

251. nr.) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 10. punktu šādā redakcijā: 

"10. Pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no kārtējā gada 1. septembra līdz 

nākamā gada 31. augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs. Izglītības iestādes vadītājam 

saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem, kas saskaņoti ar izglītības iestādes dibinātāju 

vai tā noteikto kompetento iestādi, izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo 

ieguldījumu izglītības iestādes attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir 

tiesības noteikt līdz 50 procentiem augstāku vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un 

interešu izglītības pedagoga mēneša darba algas likmi par šajos noteikumos minēto zemāko 

pedagoga mēneša darba algas likmi. Izglītības iestādes vadītājs, nosakot mēneša darba 

algas likmi, var ņemt vērā pedagoga pedagoģiskā darba stāžu. No finanšu līdzekļiem, kas 

izglītības iestādei piešķirti atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem ar speciālām 

vajadzībām, zemāko mēneša darba algas likmi var paaugstināt tikai tiem pedagogiem, kas 

nodrošina minētos atbalsta pasākumus."; 

1.2. aizstāt 33. punktā vārdus "internātskolās, speciālajās internātskolās" ar vārdiem 

"speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina internāta pakalpojumus"; 

1.3. izteikt 1. pielikuma 3. tabulu šādā redakcijā: 

"3. tabula 

Nr. p. k. Izglītojamo skaits izglītības iestādē 
Zemākā mēneša darba 

algas likme (EUR) 

Vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, izņemot profesionālās vidējās izglītības, un 
interešu izglītības iestādes vadītājs, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības 
programmas īstenojošas koledžas struktūrvienības vadītājs izglītības iestādē (koledžas 
struktūrvienībā), kurā ir šāds izglītojamo skaits: 

1. 3001 un vairāk 2175 

2. no 2501 līdz 3000 1964 

3. no 2001 līdz 2500 1753 

4. no 1501 līdz 2000 1647 
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5. no 1001 līdz 1500 1510 

6. no 801 līdz 1000 1267 

7. no 501 līdz 800 1214 

8. no 301 līdz 500 1162 

9. no 151 līdz 300 1109 

10. no 101 līdz 150 1056 

11. līdz 100 1003" 

1.4. izteikt 1. pielikuma 3. tabulas 3. piezīmi šādā redakcijā: 

"3. To izglītības iestāžu vadītāju amata algu, kuras īsteno vispārējās un profesionālās 

izglītības programmas ieslodzījuma vietās, nosaka par vienu pakāpi augstāku."; 

1.5. izteikt 1. pielikuma 4. tabulu šādā redakcijā: 

"4. tabula 

Nr. p. 
k. 

Pedagoga amata (profesijas) nosaukums 
Zemākā mēneša darba 

algas likme (EUR) 

1. Izglītības metodiķis 830 

2. Pedagogs 750" 

1.6. aizstāt 3. pielikuma tabulas 5. punktā skaitli "23" ar skaitli "21"; 

1.7. svītrot 4. pielikuma tabulas 1.1. apakšpunktā izglītības programmu kodus "31015711, 

31015711"; 

1.8. svītrot 4. pielikuma tabulas 1.2. apakšpunktā šādus izglītības programmu kodus: 

1.8.1. "31015811, 31015821"; 

1.8.2. "31015911, 31015921"; 

1.9. izteikt 4. pielikuma tabulas 2. un 3. punktu šādā redakcijā: 

"2. Speciālo izglītības iestāžu vadītājiem un speciālo izglītības iestāžu 
vadītāju vietniekiem 

20 

3. Sociālās korekcijas izglītības iestāžu (kurās nepilngadīgie tiek ievietoti 
ar tiesas nolēmumu) pedagogiem un vispārējās un profesionālās 
izglītības iestāžu skolotājiem, kuri izglītības programmas īsteno 
ieslodzījuma vietās 

30" 

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. septembrī. 

Ministru prezidents A. K. Kariņš 

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska 



 


