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4.§ 

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali Priekules novada 

izglītības iestādēm no 2015.gada septembra līdz decembrim 

__________________________________________________________________________ 

2015. gada 18.augustā ir apstiprināts MK rīkojums Nr.437 “Par mērķdotācijas 

sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2015.gadam”, kuros sadalīta valsts 

mērķdotācija pašvaldībām pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI). 

2014.gada 1.septembrī mērķdotācija tika aprēķināta par 570 izglītojamajiem, šogad 

par 547 līdz ar to piešķirtās mērķdotācijas apjoms ir samazinājies par 1434 euro mēnesī. 

Interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam un 

VSAOI finansējums 2015.gada septembrim decembrim ir tāds pats kā bija no gada sākuma, jo 

finansējuma aprēķinam tiek ņemti pagājušā gada 1.septembra dati. 

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un 

VSAOI finansējums ir samazinājies par 106 euro salīdzinot ar 2015.g.janvāri. 

 

Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, 

Inese Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, 

Tatjana Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET -  nav; ATTURAS -  nav; Priekules novada 

pašvaldības dome NOLEMJ: 

 

 

 



1. Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

mēnesī no 2015.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši: 

 

 

Darba samaksai vienam mēnesim 

EUR 

VSAOI  

EUR 

Kopā 

atlīdzība 

vienam 

mēnesim 

EUR 
Algas fonds 

Adminis-

trācijai 
Kopā 

Priekules vidusskola 15 975 2562 18537 4372,88 22909,88 

Gramzdas pamatskola  4 385  524  4909 1158,03 6067,03 

Kalētu pamatskola  7 371  908  8279 1953,02 10232,02 

Krotes Kronvalda Ata 

pamatskola 
6291 817 7108 1676,78 8784,78 

Virgas pamatskola 5587  710 6297 1485,46 7782,46 

KOPĀ 
 

5521 45130 10646,17 55776,17 

Valsts budžetā plānots 
  

 56927 

Rezerves fondā mēnesī 2%   1150,83 

 

 

2. Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu 

apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām no 2015.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši: 

 Darba 

samaksai 

vienam 

mēnesim  

EUR 

VSAOI 

EUR 

Kopā 

atlīdzība 

vienam 

mēnesim 

EUR 

Priekules pirmsskolas izglītības iestāde "Dzirnaviņas" 2622 632 3254 

Gramzdas pamatskola 431 104 535 

Kalētu pamatskola 905 218 1123 

Krotes Kronvalda Ata pamatskola 905 218 1123 

Virgas pamatskola 776 187 963 

Kopā   6998 

Valsts budžetā plānots   7110 

Rezerves fondā mēnesī 2%   112 

 



3. Valsts budžeta mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām mēnesī 

no 2015.gada septembra līdz decembrim sadalīt sekojoši: 

 

Stundu skaits  

nedēļā 

Darba 

samaksai 

vienam 

mēnesim 

EUR 

Kopā 

atlīdzība 

vienam 

mēnesim 

EUR 

Priekules vidusskola 41 820 1013 

Gramzdas pamatskola 8 160 198 

Kalētu pamatskola 15 300 371 

Krotes Kronvalda Ata pamatskola 13 260 321 

Virgas pamatskola 12 240 297 

Priekules Mūzikas un mākslas skola 5 100 124 

Kopā 96 1900 2324 

Valsts budžetā plānots 
  

2350 

Rezerves fonds 1,1%  26 

 

4. Purmsātu speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai no valsts piešķirtās 

mērķdotācijas no 2015.gada septembra līdz decembrim var izmantot 28 592 euro mēnesī, 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 6745  euro. 

5. Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi, aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem papildus 1.un 2.punktā 

noteiktajam, šādā apjomā mēnesī: 

5.1. pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

2491 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 588  euro; 

5.2.  pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai 177 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 

iemaksām – 42 euro; 

5.3. interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai – 

85 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām-20 euro. 

6. Mērķdotācijas apjomu, kas paredzēts piemaksām par pedagogu profesionālās darbības 

kvalitātes pakāpi Purmsātu speciālajā internātpamatskolā nodarbinātajiem pedagogiem, 

aprēķināt atbilstoši MK noteikumiem, šādā apjomā mēnesī – pedagogu darba samaksai 

393 euro un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 93 euro. 

7.  Izglītības vadītājai A.Purviņai veikt piemaksu aprēķina atbilstības kontroli, apstiprinot 

tarifikāciju. 

 

 Pašvaldības domes priekšsēdētājas 

 vietnieks                                        A.Cīrulis 


