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Nr.13

2.
Par „Kārtības, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
___________________________________________________________________________
Izglītības likuma 28.pantu , kas nosaka, ka izglītības iestāde ir patstāvīga izglītības
programmu izstrādē un īstenošanā, darbinieku izraudzīšanā, finanšu, saimnieciskajā un citā darbībā;
Izglītības likuma 30.panta 1.daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs atbild par
izglītības iestādes darbību un tās rezultātiem, par Izglītības likuma un citu izglītības iestādes darbību
reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu
racionālu izmantošanu.
Izglītības likuma 30.panta 2.daļu, kas nosaka, ka izglītības iestādes vadītājs savu pilnvaru
ietvaros patstāvīgi lemj par izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu
izmantošanu un nosaka izglītības iestādes darbinieku darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru
kabineta noteikto darba samaksu.
Vispārējās izglītības likuma 11.panta 2.daļas 5.punktu, kas nosaka, ka izglītības iestādes
vadītājs ir atbildīgs par izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu.
Pašvaldībai ir jāsadala valsts piešķirtā mērķdotācija pedagogu darba samaksai pašvaldības
izglītības iestādēm, tāpēc nepieciešama kārtība, kā to izdarīt. Savukārt, lai izglītības iestādes
sadalītu mērķdotāciju pedagogiem pašvaldība ir noteikusi prioritātes, ko arī paredz šī kārtība.
2013.gada 26.septembrī pieņemtie noteikumi „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta
mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksai ” tika precizēti un papildināti.
Atklāti balsojot PAR - 10 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese
Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Tatjana Ešenvalde, Gražina
Ķervija,); PRET - nav; ATTURAS - 1 deputāts Arta Brauna; Priekules novada pašvaldības
dome NOLEMJ:

Apstiprināt „Kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības
iestādēm pedagogu darba samaksai”.
Pielikumā: ‘’Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai’’ uz 4 lp.

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks
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APSTIPRINĀTA
Priekules novada pašvaldības domes
2015.gada 27.augusta
sēdē (prot.Nr.13, 2.§)
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada pašvaldības vispārējās
izglītības iestādēm pedagogu darba samaksai
Izdota, saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.un 6.punktu
I.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju Priekules novada
pašvaldības izglītības iestādēm pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības
un vispārējās vidējās izglītības un speciālās internātpamatskolas pedagogu darba samaksai.
2. Mērķdotāciju sadala atbilstoši izglītojamo skaitam katrā novada pirmsskolas, vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādē.
3. Speciālās internātpamatskolas mērķdotācija tiek izlietota tikai šajā izglītības iestādē.
II.

Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai aprēķināšana

4. Mērķdotācijas aprēķināšanai katrā novada pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestādē pielieto šādus rādītājus:
4.1
izglītojamo skaits izglītības pakāpē;
4.2
izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.
5. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē/programmā nosaka pēc Valsts informatizācijas sistēmas
datu bāzē reģistrētā izglītojamo skaita.
6. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu katrai izglītības iestādei aprēķina, piemērojot
izglītības pakāpei šādus koeficientus izglītojamo skaitam:
6.1
pirmsskolas grupās (no piecu gadu vecuma) – 0,75;
6.2
1.-4.klasēs – 0,75, bet, ja izglītojamo skaits pamatizglītības pakāpē ir 100 un mazāk,
– koeficientu 1;
6.3
5.-9.klasēs – 1;
6.4
10.-12.klasēs – 1,25.
7. Atbilstoši īstenotajai programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros
izglītojamo skaitam piemēro šādus papildus koeficientus:
7.1
pedagoģiskās korekcijas programmās – 1,2;
7.2
skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas integrēti
vispārējās izglītības iestādēs – 1,84;
7.3
vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā – tālmācības) vispārējās izglītības
programmās – 0,8;

profesionāli orientēta virziena vidējās izglītības programmās skolēnu skaitam
piemēro koeficientu 1,3.
8. Atbilstoši izglītības iestādes izvietojumam attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma
ietvaros izglītojamo skaitam katrā novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestādē papildus 6. un 7. punktos noteiktajiem piemēro koeficientus:
8.1
ja izglītības iestāde atrodas pilsētā – 1;
8.2
ja izglītības iestāde atrodas lauku teritorijā – 1,2.
9. Priekules novada pašvaldības dome var noteikt mērķdotācijas rezerves fondu līdz 2% no
piešķirtās mērķdotācijas, kura ar izglītības iestādes direktora rīkojumu, kas saskaņots ar
novada izglītības vadītāju, var tikt izlietota:
9.1
pedagogu aizvietošanai slimības laikā;
9.2
pedagogu atlaišanas kompensāciju izmaksai;
9.3
piemaksām par novada metodisko apvienību vadītāju darbu;
9.4
citiem neparedzētiem gadījumiem.
10. Mērķdotācijas rezerves fonda neizlietotie līdzekļi pēc Priekules novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta komitejas, novada izglītības vadītāja un izglītības iestāžu
vadītāju priekšlikuma tiek sadalīti ne biežāk kā divas reizes gadā.
11. Ne vairāk kā 12 % no saņemtās mērķdotācijas izlieto Priekules novada pašvaldības izglītības
iestāžu administrācijas darba samaksas finansēšanai:
11.1 izglītības iestādes vadītāja amata algu nosaka Priekules novada pašvaldības dome,
11.2 vadītāja vietnieka amata algu nosaka izglītības iestādes vadītājs.
12. Pedagogu darba samaksas noteikumos noteiktajām pedagoga profesionālās darbības
kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu pašvaldība aprēķina un sadala skolām,
ņemot vērā:
12.1 pedagogu, kuri saņēmuši apliecinājumu par piešķirto pedagoģiskā darba kvalitātes
pakāpi, darba slodzi un pedagoga darba stāžam atbilstošo zemāko mēneša darba algas
likmi;
12.2 valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
12.3 pedagogu darba samaksas noteikumos noteikto piemaksas apmēru procentos.
7.4

III. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadale izglītības iestādē
13. Pedagogu mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs, atbilstoši MK
noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”.
14. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu kvalitatīvai
izglītības programmas (-u) īstenošanai, sastādot pedagogu tarifikāciju piešķirtā finansējuma
ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”,
šai Kārtībai un ar novada izglītības vadītāju saskaņotai izglītības iestādes kārtībai piešķirtās
mērķdotācijas sadalei attiecīgajā izglītības iestādē, paredzot darba samaksu prioritārā
kārtībā:
14.1 Vispārējās vidējās un pamatizglītības programmās:
14.1.1 mācību plānā paredzētajām kontaktstundām;
14.1.2 individuālajām un grupu konsultācijām;
14.1.3 klases audzināšanai;
14.1.4 par gatavošanos stundām apvienotajās klasēs;
14.1.5 rakstu darbu labošanai;
14.1.6 pagarinātas dienas grupas vadīšanai;
14.1.7 individuālai korekcijai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti
vispārējās izglītības klasē;
14.1.8 par individuālo darbu ilgstoši slimojošo skolēnu apmācībai;
14.1.9 par gatavošanos stundām;
14.1.10 fakultatīvajām nodarbībām padziļinātai mācību priekšmetu apguvei.

14.2 Pirmsskolas programmās:
14.2.1 mācību plānā paredzētajām kontaktstundām;
14.2.2 individuālai korekcijai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti
vispārējās izglītības grupā;
14.2.3 par individuālo darbu ilgstoši slimojošo skolēnu apmācībai;
14.2.4 par gatavošanos nodarbībām:
14.2.4.1
izglītības iestādēs, kuras nodrošina pirmsskolas pakalpojumu skolēnu
brīvdienās, tarificē papildus četras darba stundas nedēļā mācību nodarbību
sagatavošanai pirmsskolas skolotājiem, kuriem tarificētas 30 stundas darbam
ar izglītojamiem;
14.2.4.2
izglītības iestādēs, kuras nenodrošina pirmsskolas pakalpojumu
skolēnu brīvdienās, mācību nodarbību sagatavošanai pedagogi izmanto darba
laiku brīvdienās.
14.3 Purmsātu speciālajā internātpamatskolā:
14.3.1 mācību plānā paredzētajām kontaktstundām;
14.3.2 rakstu darbu labošanai;
14.3.3 par individuālo darbu ilgstoši slimojošo skolēnu apmācībai;
14.3.4 par gatavošanos stundām;
14.3.5 fakultatīvajām nodarbībām.
15. Pirmsskolas grupu, pamatskolas un vidusskolas klašu/grupu, interešu izglītības grupu
piepildījums:
15.1 Vispārējās izglītības iestādēs:
15.1.1 minimālais izglītojamo skaits - 8, maksimālais - 26;
15.1.2 divas paralēlklases/grupas var veidot, ja izglītojamo skaits ir 27 un vairāk.
15.1.3 apvienotās klases var veidot no 1.-6.klasei;
15.1.4 7.-9.klasi izglītības iestāde var atvērt, ja klasē ir ne mazāk kā 8 izglītojamie;
15.2 speciālajā internātpamatskolā:
15.2.1 izglītības programmā 21015811 un profesionālās pamatizglītības programmās
minimālais izglītojamo skaits - 6, maksimālais – 12
15.2.2 izglītības programmā 21015911 minimālais izglītojamo skaits - 4, maksimālais –
6;
15.2.3 mācību priekšmetos „Mājturība un tehnoloģijas” un „Sociālās zinības” var
veidot divas grupas, ja skolēnu skaits klasē ir 8 un vairāk;
15.2.4 izglītības programmā 21015911 klasē/grupā, kurā ir izglītojamie ar smagiem
garīgās un/vai fiziskās attīstības traucējumiem darbu var organizēt divās grupās,
nodrošinot vienlaicīgi divus pedagogus
16. Klašu un stundu apvienošana:
16.1 minimālais izglītojamo skaits apvienotajā klasē/grupā – ne mazāks kā 8, speciālajā
internātpamatskolā – ne mazāk kā 6;
16.2 veidojot apvienotās klases, vienā klasē nedrīkst apvienot vairāk kā divas klases; ne
vairāk kā 2 klašu intervālā;
16.3 mācību priekšmeta mācīšanai nedrīkst apvienot vairāk kā divas klases;
16.4 apvienoto klasi no 10 izglītojamajiem var dalīt grupās latviešu valodas, matemātikas,
vēstures un svešvalodu mācīšanai piešķirtā finansējuma ietvaros;
16.5 atsevišķu mācību priekšmetu mācīšanai var apvienot klases ar izglītojamo skaitu 8
un vairāk.
17. Apstiprinātā finansējuma ietvaros izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs paaugstināt Ministru
kabineta noteikumos „Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto pedagogu zemākās
mēneša darba algas likmi, nodrošinot šo noteikumu 14., 15. un 16. punktā minēto.
18. Virsstundu darba samaksa no mērķdotācijas nav paredzēta.
19. Izglītības iestāžu tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus saskaņo ar
novada izglītības vadītāju, katru gadu iesniedzot:

19.1 pedagogu tarifikāciju;
19.2 pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu;
19.3 mācību priekšmetu stundu plānu.
20. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un
saskaņo novada izglītības vadītājs.
21. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas apstiprina novada izglītības vadītājs un saskaņo
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
IV. Noslēguma jautājumi
22. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.
23. Šo noteikumu 15.1.3.punkts stājas spēkā šādā kārtībā:
23.1 2016./17. mācību gadā var apvienot 1.-6.klasi un 8.-9.klasi;
23.2 2017./18. mācību gadā var apvienot 1.-6.klasi un ir atļauts pabeigt pamatizglītību
9.klases izglītojamajiem, ja viņu skaits ir zem 8.
24. Šo noteikumu 15.1.4.punkts stājas spēkā:
24.1 attiecībā uz 7.klasi - 2016.gada 1.septembrī;
24.2 attiecībā uz 7.un 8.klasi - 2017.gada 1.septembrī;
24.3 attiecībā uz 7., 8. un 9.klasi - 2018.gada 1.septembrī.
25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Priekules novada domes 2013.gada
26.septembrī pieņemtie noteikumi „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju
Priekules novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
pedagogu darba samaksai ” 2013 gada 26.septembra sēdes protokols Nr.7., 16§
26. Noteikumi ir spēkā līdz jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanai, izņemot 15.1.3.
un 15.1.4. punktu.
Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks
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