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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
Izdota saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumu Nr.1616
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību un privātajām
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” 11.punktu
1.Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi „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” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un
sadalīta valsts budžeta mērķdotācija Vecumnieku novada izglītības iestādēm no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām (turpmāk – mērķdotācija).
1.2. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar
Noteikumiem un citiem uz pedagogu darba samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.3. Vecumnieku novada domes finanšu un ekonomikas nodaļa nodrošina atskaišu par
mērķdotācijas izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.4. Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt Noteikumos noteikto, tad
izglītības iestāde rakstiski informē Vecumnieku novada Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu
komiteju, kura objektīvi izvērtē apstākļus un iesniedz atzinumu Vecumnieku novada domes
izpilddirektoram.
2. Mērķdotācijas pedagogu darba samaksai aprēķināšana un sadale
2.1.Mērķdotācijas aprēķināšanā pielieto šādus rādītājus:
2.1.1. Izglītojamo skaits izglītības pakāpē,
2.1.2. Izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.
2.2. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc izglītības iestādes iesniegtajos izglītības
valsts statistikas pārskatos norādītā izglītojamo skaita un Valsts informatizācijas sistēmas datu
bāzē reģistrētā izglītojamo skaita.
2.3. Valsts budžeta mērķdotācijas finansējumu aprēķina, piemērojot izglītības pakāpei
koeficientus:
2.3.1. izglītojamo skaitu pirmsskolas grupās (no piecu gadu vecuma) un 1.-4.klases koeficientu
0.75,
2.3.2. 5.-9.klasēs koeficientu 1,
2.3.3. 10.-12.klasēs koeficientu 1.25.
2.4. Atbilstoši īstenotajai programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros
piemēro šādus koeficientus:
2.4.1. ja vispārējās izglītības iestāde īsteno speciālās izglītības programmu vai pedagoģiskās
korekcijas programmu, izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 1,47;
2.4.2. ilgstoši slimojošajiem izglītojamajiem paredzētajās vispārējās pamatizglītības programmās
izglītojamo skaitam piemēro koeficientu 0,81;
2.5. Vecumnieku novada Dome var noteikt mērķdotācijas rezerves fondu līdz 2% no piešķirtās
mērķdotācijas, kura, ar Vecumnieku novada domes izpilddirektora rīkojumu, var tikt izlietota
mācību priekšmetu metodiskās apvienības vadītāju darba algas izmaksai. Izglītības iestādes
vadītājs slēdz vienošanos pie darba līguma par mācību priekšmeta metodiskās apvienības
vadītāja pienākumu pildīšanu, paredzot, ka metodiskās apvienības vadītāja pienākumu izpildes
kontrole ir pakļauta Vecumnieku novada domes izglītības metodiķei.
2.6. Mērķdotācijas rezerves fonda neizlietotie līdzekļi pēc Vecumnieku novada domes izglītības,
kultūras un jaunatnes lietu komitejas (turpmāk – komiteja) priekšlikuma ar Vecumnieku novada
domes izpilddirektora rīkojumu tiek sadalīti proporcionāli izglītības iestādēs tarificēto pedagogu
likmju skaitam ne biežāk kā divas reizes gadā.
2.7. 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.
2.8. Vecumnieku novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un atbalsta personāla
darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15% no saņemtās mērķdotācijas, ievērojot:
2.8.1. ka izglītības iestādes vadītāja amata algu nosaka Vecumnieku novada dome,
2.8.2. ka vadītāja vietnieka un atbalsta personāla amata algu nosaka izglītības iestādes vadītājs.
2.9. Mērķdotācijas sadali veic Vecumnieku novada domes izpilddirektora apstiprināta komisija.
3. Mērķdotācijas sadales principi izglītības iestādē:
3.1. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un
efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību.
3.2. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina iestādei piešķirtās mērķdotācijas sadali:
3.2.1. izglītības programmā paredzēto kontaktstundu apmaksu, tai skaitā, fakultatīvās
nodarbības;

3.2.2. piešķirtā finansējuma ietvaros, darba samaksu:
3.2.2.1. par klases audzināšanu;
3.2.2.2. par rakstu darbu labošanu;
3.2.2.3. par gatavošanos nodarbībām;
3.2.2.4. par atbalsta pasākumiem (konsultācijas, pagarinātās dienas grupu darbs).
3.3. Nodrošinot 3.2.punkta prasību ievērošanu, izglītības iestādes vadītājs saviem vietniekiem,
atbalsta personālam un pedagogiem drīkst noteikt augstāku algas likmi, nekā tā ir noteikta
Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”.
3.4. Izmantojot piešķirto mērķdotāciju, Vecumnieku novada izglītības iestādēm jānodrošina:
3.4.1. izglītības iestādē īstenotajās izglītības programmās noteiktās prasības;
3.4.2. veidojot apvienotās klases, vienā klasē nedrīkst apvienot vairāk kā divas klases;
3.4.3. mācību priekšmeta mācīšanai nedrīkst apvienot vairāk kā divas klases.
3.5. Izglītības iestādēs ar izglītojamo skaitu līdz 70 izglītības iestādes vadību nodrošina iestādes
vadītājs, direktora vietnieku (-us) netarificē.
4. Izglītības iestāžu tarifikācija
4.1. Izglītības nodaļa nosaka pedagogu tarifikācijai nepieciešamo dokumentāciju, tarifikāciju
sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus un tarificēšanas kārtību.
4.2. Katru gadu no 2.septembra līdz 15.septembrim izglītības iestāde nodaļā iesniedz pedagogu
tarifikāciju, pedagoģisko darbinieku amata vienību sarakstu, mācību priekšmetu stundu plānu un
veidlapu (nodaļas apstiprinātu) par pedagogu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.
4.3. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un
saskaņo nodaļas vadītājs.
4.4. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo izglītības metodiķe un apstiprina
Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs.
5. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.oktobri.

Domes priekšsēdētāja vietnieks
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