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Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali un izlietojumu 
Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 3.punktu, 
likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 
pirmās daļas 2.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Augšdaugavas 
novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. 

2. Valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk – mērķdotācija) izglītības iestādēm tiek 

aprēķināta un sadalīta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem un citiem uz pedagogu 
darba samaksu attiecināmiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3. Medumu speciālājai pamatskolai valsts budžeta mērķdotācijas sadali veic saskaņā ar 

Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumiem Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu 

un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”. 

4. Pašvaldībai piešķirto valsts budžeta finansējumu interešu izglītības programmu 
īstenošanā nodarbināto pedagogu daļējai darba samaksai izglītības iestādēm sadala 

Augšdaugavas novada pašvaldības domes izveidotā komisija. 

5. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada valsts budžetā apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

6. Pašvaldības izglītības iestādēm mērķdotācijas aprēķinu un sadali veic Augšdaugavas 
novada pašvaldības centrālās administrācijas Izglītības pārvalde (turpmāk – Izglītības 

pārvalde) un apstiprina Augšdaugavas novada pašvaldības dome (turpmāk – Novada 
dome). 

 

https://viis.lv/Pages/Institutions/Default.aspx?institutionId=582&Source=https%253a%252f%252fviis.lv%252fPages%252fInstitutions%252fSearch.aspx
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II. Mērķdotācijas aprēķināšana un sadale 

7. Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadale tiek veikta katrai 
izglītības iestādei atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas katrai izglītības iestādei 

aprēķinātajam pedagogu darba samaksas fondam, kura aprēķināšanā ņemti vērā šādi 

parametri: izglītojamo skaits iestādē atbilstoši izglītības pakāpēm, papildus koeficienti 

dažādām izglītības programmām un izglītības pakāpēm, normētā izglītojamo skaita 

attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi atbilstoši pašvaldību sadalījumam. 

8. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc Valsts izglītības informācijas sistēmā 

(turpmāk – VIIS) apstiprinātā izglītojamo skaita uz attiecīgā gada 1.septembri. 

9. Izglītības pārvalde, pamatojoties uz informāciju par izglītojamo skaitu attiecīgā gada 

1.septembrī, aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai par periodu no kārtējā 

gada 1.septembra līdz 31.decembrim un par periodu no nākamā gada 1.janvāra līdz 

31.augustam. 

10. Ja izglītības iestāde aprēķināta finansējma ietvaros nespēj nodrošināt noteikumos 

paredzēto, izglītības iestādes vadītājs rakstiki informē Pašvaldību, kura lemj par 
papildus pašvaldības finansējuma piešķiršanu. 

III. Izglītības iestāžu pedagogu tarifikāciju sagatavošana un iesniegšana 

11. Pedagogu darba algu, ņemot vērā pedagoga mēneša darba algas likmi un slodzi par 
periodu no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam, nosaka izglītības 

iestādes vadītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un piešķirtajam 

finansējumam, veicot tarifikāciju uz kārtējā gada 1.septembri un saskaņojot ar 

Izglītības pārvaldes vadītāju VIIS sistēmā 10 darba dienu laikā no Novada domes 
lēmuma par mērķdotācijas sadali izglītības iestādēm izdošanas dienas. 

12. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprina izglītības iestādes vadītājs un 

saskaņo Izglītības pārvaldes vadītājs. 
 

13. Piešķirot slodzes vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, izglītības iestādes 

vadītājam, nepieciešams sadalīt pedagogiem mācību stundas un fakultatīvās 

nodarbības, kas paredzētas izglītības programmu mācību priekšmetu un stundu plānos. 

14. Nosakot pedagoga slodzi, izglītības iestādes vadītājs ņem vērā izglītojamo skaitu klasē 

un mācību priekšmetu, ko pedagogs māca. Izglītības iestādes vadītājs var piemērot 

ieteicamu pedagogu darba slodzes aprēķinu saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 
5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.pielikumu. 

15. Izglītības iestādes vadītājs piešķirtā finansējuma ietvaros ar iekšējo normatīvo aktu 

nosaka profesionālās darbības kvalitātes piemaksas apmēru 1., 2. un 3.kvalitātes 

pakāpei, kas iegūta no 2017.gada 10.augusta, par darba slodzi, kas atbilst mēneša 

darba algas likmei. 

16. Izglītības iestādes vadītājam saskaņā ar izglītības iestādē apstiprinātajiem kritērijiem, 

izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes 

attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz 

50 procentiem augstāku vispārējās izglītības, interešu izglītības pedagoga mēneša 

darba algas likmi par Ministru kabineta noteikumos minēto zemāko pedagoga mēneša 

darba algas likmi. 
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17. Izglītības iestādē, kura īsteno vispārējās izglītības un profesionālās izglītības 

programmas, programmu īstenošanai piešķirtās mērķdotācijas summē un aprēķina 

administrācijas un atbalsta personāla finansējumu atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem. 

18. Izglītības iestādē, kura īsteno vispārējās izglītības un profesionālās izglītības 

programmas, veido vienotu administrācijas tarifikāciju un vienotu atbalsta personāla 

tarifikāciju. 

19. Izglītības iestādē, kura īsteno profesionālās izglītības programmas, sastādot pedagogu 
tarifikāciju, papildus vakancē norāda šādam mērķim paredzētas stundas: 
19.1. apmaksātās kvalifikācijas prakses vadīšanas stundas; 
19.2. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu stundas; 
19.3. mācību priekšmetu stundas, kurās nav zināms pasniedzējs uz tarifikācijas 

apstiprināšanas brīdi. 

20. Piešķirot slodzes profesionālās ievirzes izlītības iestāžu pedagogiem mākslas jomā, 

izglītības iestādes vadītājam nepieciešams: 
20.1. sadalīt pedagogiem mācību stundas, kas paredzētas izglītības programmu 

mācību stundu plānos; 
20.2. papildus stundas līdz divām stundām par divdesmit astoņu kontaktstundu 

(mācību stundu) slodzi: individuālajam darbam ar izglītojamajiem, 
konsultācijām, metodiskajam darbam izglītības iestādē. 

 

21. Piešķirot slodzes profesionālās ievirzes izlītības iestāžu pedagogiem sporta jomā, 
izglītības iestādes vadītājam nepieciešams: 
21.1. sadalīt pedagogiem treniņu nodarbības (tai skaitā dalība sacensībās), kas 

paredzētas izglītības programmu mācību – treniņu nodarbību plānos; 
21.2. papildus stundas līdz divām stundām par divdesmit astoņu kontaktstundu (treniņu 

nodarbību) slodzi: treniņu nodarbību sagatavošanai, izglītojamo pavadīšanai 

dalībai sacensībās, metodiskajam darbam izglītības iestādē un citu aktivitāšu, kas 

saistītas ar izglītības iestādes attīstību, veikšanai. 
 

22.  Piešķirot slodzes pirmsskolas izglītības pedagogiem, izglītības iestādes vadītājs: 
22.1. sadala pedagogiem kontaktstundas ar izglītojamajiem; 
22.2. piešķir četras stundas par trīsdesmit sešu kontaktstundu slodzi par sagatavošanos 

nodarbību vadīšanai. 
 

23. Papildus finansējumu izglītības iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla 

darba samaksai sadala šādi: 
23.1. vispārējās izglītības iestādēs direktoru vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem un 

programmu īstenošanas vietu vadītājiem atbilstoši izglītības iestādei iedalītās 

15 procentu mērķdotācijas papildus finansējuma, kurš atlicis pēc izglītības 

iestādes vadītāja aprēķinātās algas daļas; 
23.2. vispārējās izglītības iestādēs atbalsta personālam (izglītības iestādes bibliotekārs, 

skolotājs logopēds, izglītības psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras 
konsultants, pedagoga palīgs) atbilstoši izglītības iestādei iedalītās 5,43 procentu 
mērķdotācijas papildus finansējuma, pedagogu amatus un amatu likmes lielumu 

nosakot atbilstoši katras izglītības iestādes prioritātēm. 
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24. Izglītības iestāžu vadītājiem tarifikācijas saskaņo Izglītības pārvaldes vadītājs un 
apstiprina Pašvaldības izpilddirektors. 

25. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina, ka izglītības iestādes pedagogu tarifikācijā uz 
kārtējā gada 1.septembri neatspoguļotais finansējums nepārsniedz divus procentus no 
izglītības iestādei piešķirtās mēneša mērķdotācijas. 

IV. Mērķdotācijas izlietojums 

26. Ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, pedagogam var piešķirt prēmiju vai naudas 

balvu, izmantojot ietaupītos pedagogu darba samaksai paredzētos valsts budžeta 
līdzekļus. No mērķdotācijas izmaksāto prēmiju un naudas balvu kopējais apmērs 

kalendāra gadā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no pedagoga mēneša darba algas. 

27. Pedagogam paredzētas naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka izglītības iestādes 

vadītājs saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto naudas balvu vai prēmiju piešķiršanas 

kārtību. 

28. Izglītības iestāžu vadītājiem paredzētas naudas balvas vai prēmijas apmēru nosaka ar 
Pašvaldības izpilddirektora rīkojumu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. 

29. Izglītības iestādes vadītajs nodrošina, ka valsts budžeta mērķdotācijas atlikums uz 
kārtējā gada 31.decembri nepārsniedz vienu procentu no kārtējā gadā izglītības 

iestādei piešķirtā finansējuma. 

30. Pašvaldības Izglītības pārvalde nodrošina Pārskata par mērķdotācijas izlietojumu 
sagatavošanu un iesniegšanu ePārskatu sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

V. Noslēguma jautājumi 

31. Noteikumi tiek piemēroti ar 2021.gada 1.septembri. 

32. Atzīt par spēku zaudējušiem: 
32.1. Daugavpils novada domes 2020.gada 24.septembra noteikumus Nr.16 “Par 

valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadali un izlietojumu 
Daugavpils novada pašvaldības vispārējās un pirmsskolas izglītības iestādēs”; 

32.2. Ilūkstes novada pašvaldības 2017.gada 28.septembra noteikumus Nr. 5/2017 
“Kārtība, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija pedagogu 
darba samaksai Ilūkstes novada izglītības iestādēm”. 

 
 
 

Augšdaugavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs        A.Kucins 

  


