
APSTIPRINĀTS 

ar Viesītes novada domes 

2015.gada 23.septembra sēdes lēmumu Nr.8(protokols Nr.11) 

Viesītes novada domes 2015.gada 23.septembra noteikumi Nr.17/2015 

Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Viesītes novada 

pašvaldības  izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības  un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu  darba samaksai 2015./2016.mācību gadā  

Pamats: Izglītības likuma 29. pants. 

 LR Ministru kabineta 2009. gada  

22. decembra noteikumu Nr. 1616. punkts Nr. 11., 

LR Ministru kabineta 2009. gada 28.jūlija noteikumi Nr. 836. 

 

1. Kārtība nosaka, kā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Viesītes 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 un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ( turpmāk – 

mērķdotācija). 

2. Mērķdotāciju Pašvaldības izglītības iestādēm sadala, ievērojot 2009. gada 22. decembra LR 

Ministru kabineta noteikumus Nr.1616 „Kārtība kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai ”  

3.  Mērķdotācijas apmēru katrai izglītības iestādei apstiprina pašvaldības dome. 

4. Pašvaldība sagatavo kārtējā gada pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu un ievada pārskata datus 

valsts kases informācijas sistēmā „Valsts budžeta un pašvaldību budžeta  pārskati”.   

5. Mērķdotāciju izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas 

izglītības pedagogu un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai aprēķina, ievērojot šādus rādītājus: 

5.1. bērnu vai skolēnu skaits izglītības pakāpē, 

5.2. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas. 

6. Lai nodrošinātu izglītības programmu realizāciju visās pašvaldības izglītības iestādēs, pašvaldība ir 

tiesīga pārdalīt novadam piešķirto mērķdotāciju sekojoši:  

 6.1. nodrošinot izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plāna realizāciju; 

 6.2. nodrošinot samaksu par klases audzināšanu, rakstu darbu labošanu, individuālo darbu ar 

izglītojamajiem, gatavošanos mācību stundām, piemaksu par darbu ar integrētajiem izglītojamajiem 

(vadoties pēc MK 28.07.2009. Noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”),kā arī  

nodrošinot pagarinātās dienas grupas darbu, izglītības iestādei iedalītā finansējuma ietvaros.  

7. Skolēnu skaitu mērķdotācijas sadalei nosaka atbilstoši skolēnu skaitam uz 1. septembri un 1. janvāri. 



8.  Pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē minimālais skolēnu 

skaits ir 8 un maksimālais 24. Pirmsskolas izglītības grupā minimālais skolēnu skaits ir 8 un 

maksimālais 20. Ja skolēnu skaits ir mazāks par 8 skolēniem, veidojot apvienotās klases (grupas) 

vienā klasē nedrīkst apvienot vairāk kā divas klases. Individuālus (īpašus) gadījumus par klašu 

apvienošanu izskata Jēkabpils novada  Izglītības un kultūras pārvalde, skolai iedalītā finansējuma 

ietvaros. 

9. Izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla ( bibliotekārs, logopēds, speciālais 

pedagogs, psihologs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai izmanto 

mērķdotāciju,  nepārsniedzot 15% no katrai izglītības iestādei iedalītā finansējuma . 

10. Izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksai izmanto ne vairāk kā 12% no 

katrai izglītības iestādei iedalītā finansējuma. 

11. Pašvaldība no saņemtās mērķdotācijas apmaksā apvienoto novadu mācību priekšmetu metodisko 

apvienību vadītāju darbu 42.00 EUR mēnesī par katru metodisko apvienību. Apvienoto metodisko 

apvienību vadītāju skaitu un sarakstu pašvaldībai iesniedz Jēkabpils novada Izglītības un kultūras 

pārvalde.  

12. Pašvaldība var veidot mērķdotācijas rezerves fondu līdz 2% no iedalītās mērķdotācijas. Tā var tikt 

izlietota, lai nodrošinātu pedagogu pārtarifikāciju vai veiktu citas izmaiņas pedagogu darba samaksā 

mācību gada laikā( pedagogu maiņa, aizvietošana, mājas apmācība, u.c. normatīvos aktos noteikto 

pabalstu un kompensāciju izmaksai pedagogiem). To nosaka ar domes priekšsēdētāja rīkojumu.  

13. Izglītības iestādes vadītājs var lemt par atsevišķu izglītības iestāžu pedagogu minimālās algas 

likmes paaugstināšanu, piešķirtās mērķdotācijas ietvaros, ja ir nodrošināts 6.1, 6.2., 10., 11. un 12. 

punktā minētais.   

14. Izglītības iestādes vadītājs: 

14.1. nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros, atbilstoši 

pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

14.2. atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un efektīvu izlietojumu un 

nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību. 

15.Piemaksu par papildu pedagoģisko darbu (darba apjoma palielināšanu, izņemot promesošu 

pedagogu aizvietošanu) pedagogam piešķir un piemaksas apmēru nosaka attiecīgās izglītības iestādes 

vadītājs iestādes darba samaksas fonda ietvaros. Piemaksu nosaka līdz 30 procentu apmērā no mēneša 

darba algas likmes vai stundas tarifa likmes, kas noteikta papildu darba veicējam. 

16. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un saskaņo 

Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes vadītājs. 

17. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo Jēkabpils novada Izglītības un kultūras pārvaldes 

vadītājs un apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētājs.  

17. Kārtība piemērojama attiecīgajam mācību gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros. Kārtība stājas 

spēkā 2015. gada 1. septembrī. Kārtība var tikt mainīta mainoties situācijai ( izmaiņas finansējumā vai 

normatīvajos aktos, u.c.). 

Sēdes vadītājs  

Novada domes priekšsēdētājs      (personiskais paraksts)                        J.Dimitrijevs 



 


