APSTIPRINĀTS
Dagdas novada pašvaldības domes
2016.gada 18.augusta sēdē
(protokols Nr.9, 1.§)

NOTEIKUMI
„Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtību pedagogu darba
samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 2)punktu
un Izglītības likuma 17.panta trešās daļās 3)punktu
I Vispārējie jautājumi
1.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Dagdas
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, interešu
izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
2.
Valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk – mērķdotācija) izglītības iestādēm tiek
aprēķinātas un sadalītas saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem uz pedagogu darba
samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.
Noteikumi piemērojami attiecīgā gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā
finansējuma ietvaros.
4.
Mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm aprēķina un sadala Dagdas novada
pašvaldības domes izveidotā komisija.
5.
Pedagoģisko likmju aprēķināšanu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algu
nosaka laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no 1.septembra līdz
31.decembrim.

II Mērķdotācijas sadalījuma aprēķināšanas pamatprincipi
6.

Mērķdotācijas aprēķināšanai vispārējās izglītības iestādēm izmanto šādus kritērijus:
6.1. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas;
6.2. izglītojamo skaits izglītības pakāpē.
7.
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, kuru apmeklē.
8.
Normētā skolēnu skaita aprēķināšanai attiecīgajam budžeta gadam apstiprinātā
finansējuma ietvaros piemēro šādus koeficentus (K):
8.1. bērnu skaitam pirmsskolas grupās (no piecu gadu vecuma) – K 1;
8.2. 1.–6. klases skolēnu skaitam – K 1, bet K 1,25, ja skolēnu skaits sākumskolā ir 70
skolēnu vai mazāk;
8.3. 7.-9. klases skolēnu skaitam – K 1,3, bet K 1, ja skolēnu skaits 7.-9. klašu posmā
katrā no minētajām programmām (vispārizglītojošās dienas programmās,
pedagoģiskās korekcijas programmā, vakara (maiņu) izglītības programmā,

neklātienes izglītības programmā, tālmācības izglītības programmā) šo noteikumu
izglītības iestādē ir mazāks par 27 skolēniem;
8.4. 10.–12. klases skolēnu skaitam – K 1,4, bet K 1,25, ja skolēnu skaits 10.-12. klašu
posmā katrā izglītības programmā (vispārizglītojošās dienas programmās,
profesionāli orientētā virziena programmās, vakara (maiņu) izglītības programmās,
neklātienes izglītības programmās, tālmācības izglītības programmās) šo noteikumu
izglītības iestādē ir mazāks par 32 skolēniem;
8.5. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās
izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs – K 2.
9.
Katra skola strādā savas piešķirtās mērķdotācijas ietvaros. Dagdas novada
pašvaldība 2016./2017.mācību gadā, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu
darba samaksai, ir tiesīga pārdalīt finansējumu starp izglītības iestādēm ne vairāk kā 10 %
apmērā no aprēķinātā finansējuma.
10.
Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā normētā
izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi 11,5 : 1.
11.
Iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksas finansēšanai pašvaldība izlieto ne
vairāk kā 12 % no saņemtās mērķdotācijas.
12.
Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka atbilstoši izglītojamo
skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri:
12.1. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu līdz 30 izglītojamajiem - ne mazāku par 30%
no MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda
piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.2. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 31 līdz 40 izglītojamajiem - ne mazāku
par 40 % no MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.3. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 41 līdz 50 izglītojamajiem - ne mazāku
par 50 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.4. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 51 līdz 60 izglītojamajiem - ne mazāku
par 60 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.5. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 61 līdz 70 izglītojamajiem - ne mazāku
par 70 % MK noteikumu Nr.445 noteiktā finansējuma, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda un pašvaldības finansējums;
12.6. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 101 līdz 150 izglītojamajiem - atbilstoši
MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācija 12 % no skolas algu fonda;
12.7. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 151 līdz 300 izglītojamajiem - atbilstoši
MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda;
12.8. izglītības iestādēs ar skolēnu skaitu no 301 līdz 500 izglītojamajiem - atbilstoši
MK noteikumu Nr.445 noteiktajam finansējumam, ko sastāda piešķirtā
mērķdotācijas 12 % no skolas algu fonda.
13.
Izglītības iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtos pedagogu darba algas fonda
līdzekļus izlieto izglītības iestādes mācību plānā paredzēto pedagogu darba stundu
apmaksai, atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītojamiem, atbalsta personāla (izglītības
iestādes bibliotekārs, izglītības psihologs, skolotājs logopēds, pedagogs karjeras
konsultants, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs) un izglītības iestādes administrācijas
(izglītības iestādes direktora vietnieks, izglītības metodiķis) darba samaksai.
14.
Mācību priekšmetu metodisko vadību novadā nodrošina Ezernieku un Dagdas
vidusskolas, un Andrupenes pamatskola un piešķir skolotājiem pēc Dagdas novada

Izglītības, kultūras un sporta nodaļas (turpmāk – IKSN) rīkojuma finansējumu no
saņemtās skolas kopējās mērķdotācijas naudas.
15.
Pašvaldībai piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu pedagogu darba
samaksai komisija izvērtē un sadala izglītības iestādēm atbilstoši finansējumam pēc
iesniegtajām programmām un IZM VISC noteiktajām prioritātēm.
III Vienotie principi pedagogu darba slodzes noteikšanai izglītības iestādē
16.

Nosakot pedagoga slodzi, izglītības iestādes vadītājs ņem vērā izglītojamo skaitu klasē
un mācību priekšmetu, ko pedagogs māca, kā arī izglītības iestādes dibinātāja noteikto
kārtību pedagogu slodžu sadalei. Izglītības iestādes vadītājs izvērtē un piemēro Latvijas
Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ieteikto pedagogu darba slodzes aprēķinu
saskaņā ar “Pedagogu darba samaksas noteikumu” 5.pielikumu.
17.
Izglītības iestādes vadītājs lēmumu par pedagoga darba algas likmes palielināšanu
pieņem pēc 12.punktā noteikto nosacījumu ievērošanas, balstoties uz izglītības iestādei
piešķirtās mērķdotācijas apmēru un saskaņojot ar IKSN.
18.
Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un finansējuma apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto mērķdotācijas apjomu un izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas.
19.
Izglītības iestādes vadītājs mērķdotāciju sadala atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem, nodrošinot mērķdotācijas sadales atklātību.
20.
Pedagogu darba slodzē ieskaitāmas:
20.1. mācību stundas atbilstoši licencētai izglītības programmai;
20.2. rakstu darbu labošana, individuālais darbs ar skolēniem (konsultācijas) un
sagatavošanas darbs mācību stundām.
21.
Katra skola savas mērķdotācijas finansējuma ietvaros veido rezerves fondu 1% apmērā, kuru izlieto papildus finansējuma piešķiršanai ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanai ārpus izglītības iestādes, ilgstoši slimojošo pedagogu aizvietošanai, pirmsdzemdību un pēcdzemdību atvaļinājumu piešķiršanai, pedagogu atlaišanas kompensāciju izmaksām un citiem neparedzētiem gadījumiem.
22.
Pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem noteikt šādas zemākās mēneša darba algas
likmes, atbilstoši iedalītajiem mērķdotācijas līdzekļiem:
Nr.
p.k.
1.
2.
23.

Pedagogu amata (profesijas) nosaukums
Izglītības metodiķis
Pedagogs

Zemākā mēneša darba algas
likme (EUR)
750
680

Izglītojamo brīvdienās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu iestādēs atbilstoši katram pedagogam tarificētajam stundu skaitam nedēļā direktors nosaka pedagogu darba laiku individuālajam darbam ar izglītojamiem, mācību stundu vai nodarbību plānošanai un sagatavošanai, profesionālajai pilnveidei, kā arī dalībai izglītības iestādes pasākumos.
24.
Pedagogiem, kuriem ir piešķirta pedagogu profesionālās darbības 3., 4. un 5. kvalitātes
pakāpe (turpmāk – kvalitātes pakāpe), nosaka piemaksu attiecīgi 45,00 euro,
114,00 euro un 140,00 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto kontaktstundu skaitam, bet izglītības psihologam, skolotājam logopēdam un speciālajam pedagogam proporcionāli tarificētajai amata slodzei. Vispārējās izglītības iestāžu,
profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, sporta organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās un pirmsskolas izglītības metodiķiem minēto piemaksu par kvalitātes pakāpi nosaka proporcionāli tarificētajai

cita pedagoģiskā darba, par kuru normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iegūta kvalitātes pakāpe, slodzei, neieskaitot viņu amata algu.
25.
Pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai. Pirmsskolas izglītības pedagogu zemākā mēneša darba algas likme no 2016.gada 1.septembra ir
620 EUR.
26.
Vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki, struktūrvienību vadītāji, izglītības metodiķi, sporta organizatori, izglītības iestāžu bibliotekāri, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un pirmsskolas izglītības metodiķi, ja viņu darba slodze minētajos amatos atbilst
vienai darba algas likmei, papildus sava amata pienākumiem var veikt citu pedagoģisko
darbu līdz septiņām stundām nedēļā, saņemot par to papildu samaksu.
IV Izglītības iestāžu tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana
27.

Izglītības iestādes vadītājs sagatavotās pedagogu tarifikācijas sarakstu iesniedz IKSN
trijos eksemplāros.
28.
Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un saskaņo IKSN vadītājs.
29.
Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem IKSN katra mācību gada sākumā nosaka tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus.
30.
Izglītības iestādes vadītājs papildus iesniedz:
30.1. mācību stundu plāns kārtējam mācību gadam;
30.2. fakultatīvās, interešu izglītības un grupu nodarbības;
30.3. tarifikācijas kopsavilkums;
30.4. amata vienību saraksts likmēs;
30.5. pedagogu datu bāzē fiksētie izglītības un kvalifikācijas dokumentu rādītāji
(vienreiz gadā - septembrī).
V Noslēguma jautājumi
31.
32.

Noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri.
Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Dagdas novada domes 2015.gada
17.septembra sēdē apstiprinātie noteikumi „Par Valsts budžeta mērķdotācijas sadales
kārtību pedagogu darba samaksai Dagdas novada pašvaldības izglītības iestādēs”.

Dagdas novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītāja

M.Micķeviča

Pamats:
- MK 05.07.2016. noteikumi Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
- MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās
vidējās izglītības iestādēs”

