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Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā,
2016.gada 24.augustā.

NOTEIKUMI
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm pedagogu
darba samaksai Vecumnieku novadā 2016./2017.mācību gadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumiem
Nr.447
“Par
valsts
budžeta
mērķdotāciju
pedagogu
darba
samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts
augstskolu
vispārējās
vidējās
izglītības iestādēs” un Ministru
kabineta
2016.gada
5.jūlija
noteikumiem Nr.445 „Pedagogu
darba samaksas noteikumi”

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
(turpmāk - mērķdotāciju) Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai.
2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos
aktos noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Vecumnieku novada domes
izglītības metodiķis, ievērojot šādus rādītājus:
2.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē;
2.2. izglītojamo skaits klasē;
2.3. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.
3. Vecumnieku novada domes izglītības metodiķim ir tiesības ieturēt un novirzīt
finansējumu no kopējās mērķdotācijas apjomā līdz 2% izglītības iestādei, kura
aprēķinātā finansējuma ietvaros nevar nodrošināt pedagogu darba samaksu.

4. Ja izglītības metodiķim veicot aprēķinus pēc šo noteikumu noteiktās kārtības nav
iespējams nodrošināt visu izglītības iestāžu darbību, tad izglītības metodiķis par to
informē Vecumnieku novada Domi.
5. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas
likmi nosaka laika posmam no 2016.gada 1.septembra līdz 31.decembrim. un no
2017.gada 1.janvāra līdz 31.augustam.
6. Vecumnieku novada domes finanšu nodaļa nodrošina atskaišu par mērķdotācijas
izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Vecumnieku novada Dome.
8. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot
pedagogu tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu
prasībām, paredzot tajā finansējumu:
8.1. kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša
piedāvājuma nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem
nodrošināšanai:
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.
8.1.8.
8.1.9.

iestādes izglītības programmas(-u) īstenošanai;
par klases audzināšanu;
par gatavošanos stundām (nodarbībām);
par rakstu darbu labošanu;
par individuālo un grupu darbu, un konsultācijām ar izglītojamiem;
par pulciņa vadīšanu;
par metodisko darbu izglītības iestādē;
par projektu vadību un citām ar izglītības attīstību saistītām darbībām;
par pagarinātās dienas grupas vadīšanu;

8.2. piemaksai par iegūto kvalitātes pakāpi;
8.3. rezerves fonda veidošanai, paredzot finansējumu pedagogu aizvietošanai
slimības laikā, pēkšņi noteiktai mājas apmācībai ilgstoši slimojošam
izglītojamajam, pedagogu atvaļinājumu kompensācijām un piemaksām par
papildu pedagoģisko darbu.
9. Lai nodrošinātu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību
priekšmetu un stundu plāna izpildi visām skolām, mērķdotāciju sadalot, iestādes
ievēro šādus kritērijus (ieteikums pēc MK Nr.445 5.pielikuma):
9.1. par klases audzināšanu tarificē:
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.

līdz 9 izglītojamajiem klasē – līdz 1 stundai;
10 līdz 14 izglītojamie klasē – līdz 2 stundām;
15 līdz 19 izglītojamie klase – līdz 3 stundām;
20 līdz 24 izglītojamie klasē – līdz 4 stundām;
25 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 5 stundām;

9.2. mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai:
9.2.1. matemātikā, literatūrā un valodu mācību priekšmetos:
9.2.1.1.
līdz 9 izglītojamajiem klasē – līdz 1 stundai;
9.2.1.2.
10 līdz 14 izglītojamie klasē – līdz 2 stundām;
9.2.1.3.
15 līdz 19 izglītojamie klase – līdz 3 stundām;
9.2.1.4.
20 līdz 24 izglītojamie klasē – līdz 4 stundām;
9.2.1.5.
25 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 4,5 stundām;
9.2.2. fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, ekonomikā, ģeogrāfijā, informātikā:
9.2.2.1.
līdz 9 izglītojamajiem klasē – līdz 1 stundai;

9.2.2.2.
9.2.2.3.
9.2.2.4.
9.2.2.5.

10 līdz 14 izglītojamie klasē – līdz 1,5 stundām;
15 līdz 19 izglītojamie klase – līdz 2 stundām;
20 līdz 24 izglītojamie klasē – līdz 2,5 stundām;
25 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 3 stundām;

9.2.3. citos mācību priekšmetos – līdz 1 stundai neatkarīgi no izglītojamo
skaita;
9.2.4. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tarificē līdz 4 darba stundām
nedēļā par vienu darba likmi;
9.3. rakstu darbu labošanai par vienu darba likmi tarificē:
9.3.1. valodās, literatūrā un matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē,
ekonomikā, ģeogrāfijā, informātikā:
9.3.1.1. līdz 9 izglītojamajiem klasē – līdz 1 stundai;
9.3.1.2. 10 līdz 14 izglītojamie klasē – līdz 2 stundām;
9.3.1.3. 15 līdz 19 izglītojamie klase – līdz 3 stundām;
9.3.1.4. 20 līdz 24 izglītojamie klasē – līdz 4 stundām;
9.3.1.5. 25 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 5 stundām
9.3.2. citos mācību priekšmetos – līdz 1 stundai neatkarīgi no izglītojamo
skaita;
9.4. individuālajam darbam un konsultācijām:
9.4.1. matemātikā, literatūrā un valodu mācību priekšmetos:
9.4.1.1.
līdz 9 izglītojamajiem klasē – līdz 1 stundai;
9.4.1.2.
10 līdz 14 izglītojamie klasē – līdz 2 stundām;
9.4.1.3.
15 līdz 19 izglītojamie klase – līdz 3 stundām;
9.4.1.4.
20 līdz 24 izglītojamie klasē – līdz 4 stundām;
9.4.1.5.
25 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 4,5 stundām;
9.4.2. fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vēsturē, ekonomikā, ģeogrāfijā, informātikā:
9.4.2.1.
līdz 9 izglītojamajiem klasē – līdz 1 stundai;
9.4.2.2.
10 līdz 14 izglītojamie klasē – līdz 2 stundām;
9.4.2.3.
15 līdz 19 izglītojamie klase – līdz 2,5 stundām;
9.4.2.4.
20 līdz 24 izglītojamie klasē – līdz 3 stundām;
9.4.2.5.
25 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 3,5 stundām;
9.4.3. citos mācību priekšmetos – līdz 1 stundai neatkarīgi no izglītojamo
skaita.
10. Izglītības iestādes vadītājs tarifikācijas saskaņo ar Vecumnieku novada domes
izglītības metodiķi un to apstiprina Vecumnieku novada Domes priekšsēdētāja
vietnieks.
11. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 29.septembra nolikumu “Valsts budžeta
mērķdotācijas aprēķina un sadales kārtība Vecumnieku novada 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”
Vecumnieku novada pašvaldības
Domes priekšsēdētāja vietnieks

J.Kovals

