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APSTIPRINĀTI
Ar Jaunpiebalgas novada domes
20.02.2017. lēmumu Nr.28 (protokols Nr.2; 3 §)

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Jaunpiebalgas novada domes 20.03.2017. sēdes lēmumu Nr.58
(protokols Nr.3; 19 §)
Noteikumi
Valsts budžeta mērķdotācijas izglītībai
Jaunpiebalgas novada izglītības iestādēm sadales kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447
„Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību
vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,
LR Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” prasībām.

1.

Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā:
1.1.1. tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija (turpmāk tekstā –
mērķdotācija) Jaunpiebalgas novada pašvaldības (turpmāk tekstā – pašvaldība)
izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestāde) bērnu no piecu gadu
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām;
1.1.2. tiek aprēķināta un sadalīta mērķdotācija pašvaldības izglītības iestāžu, interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
1.1.3. tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta dotācija mācību līdzekļu un literatūras
iegādei.
1.2. Mērķdotācija pašvaldības izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta atbilstoši šiem
noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.3. Noteikumi piemērojami valsts un pašvaldību budžetos attiecīgajam kārtējam gadam
apstiprinātā finansējuma ietvaros.
1.4. Izglītojamo skaits izglītības pakāpē tiek noteikts pēc Valsts izglītības informācijas
sistēmas (turpmāk tekstā - VIIS) datu bāzē reģistrēto izglītojamo skaita uz katra gada
1.septembri. Izglītības iestādes vadītājs atbild par to, lai izglītojamais būtu reģistrēts
tajā izglītības iestādē, kuru apmeklē.
1.5. Izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu un tā finansējuma avotus nosaka Jaunpiebalgas
novada dome atbilstoši faktiskajam izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada
1.septembri.
1.6. Pedagogu mēneša darba algas likmi laika posmam no kārtējā gada 1.septembra līdz
nākamā gada 31.augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs.
1.7. Atbilstoši šiem noteikumiem Jaunpiebalgas novada pašvaldības Pastāvīgā komisija
mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm aprēķināšanai un sadalei nodrošina
pašvaldībai piešķirtās mērķdotācijas izglītībai sadalījuma aprēķinu saskaņā ar
pielikumiem
un iesniedz apstiprināšanai Jaunpiebalgas novada domes
priekšsēdētājam.
1.8. Izglītības iestāžu vadītāji nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā
finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai Ministru kabineta noteiktajā
kārtībā un mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
2.

Valsts budžeta mērķdotācijas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu un vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām aprēķināšanas un sadales kārtība
2.1. Mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales kārtību nosaka LR Ministru kabineta
noteikumi.
2.2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķina ievērojot šādus
rādītājus:
2.2.1. izglītības iestādē īstenojamās programmas;
2.2.2. bērnu no piecu gadu vecuma vai skolēnu skaitu izglītības pakāpē mācību gada
1.septembrī, kas tiek normēts piemērojot koeficientus, kurus nosaka LR
Ministru kabineta noteikumi;
2.2.3. normētā skolēnu skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas
likmi, kuru nosaka LR Ministru kabineta noteikumi.
2.3. Izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku atalgojuma fonds no valsts budžeta
mērķdotācijas veidojas no:
2.3.1. finansējuma pedagogu darba samaksai;
2.3.2. papildus finansējuma 13.5% apmērā no finansējuma pedagogu darba samaksai
par pedagogu papildu pienākumiem;
2.3.3. papildus finansējuma 18% apmērā no aprēķinātā šo noteikumu 2.3.1. un 2.3.2.
apakšpunktā minētā finansējuma iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta
personāla darba samaksai, t.sk:
2.3.3.1. 12% apmērā iestādes vadītāja un viņa vietnieku darba samaksai;
2.3.3.2. 6% apmērā atbalsta personāla darba samaksai;
2.3.4. finansējuma piemaksām pedagogiem par iegūto pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes pakāpi LR Ministru kabineta noteikumos noteiktajā
kārtībā;
2.3.5. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

3.

Valsts budžeta mērķdotācijas interešu izglītības programmu pedagogu daļējai
darba samaksai aprēķināšanas un sadales kārtība

3.1. Mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu darba algas un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām aprēķina saskaņā ar pašvaldībai piešķirto
mērķdotāciju atbilstoši izglītojamo skaitam iepriekšējā budžeta gada 1.septembrī
vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēs.
4. Valsts budžeta dotācijas „Profesionālās ievirzes mākslas/mūzikas/dejas izglītības
programmām” piešķirto līdzekļu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām aprēķināšanas un sadales kārtība
4.1. Mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales kārtību nosaka LR Ministru kabineta
noteikumi.
4.2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķina ievērojot šādus
rādītājus:
4.2.1. izglītības iestādē īstenojamās programmas;
4.2.2. skolēnu skaitu izglītības iestādē mācību gada 1.septembrī, kas tiek normēts
piemērojot koeficientus, kurus nosaka LR Ministru kabineta noteikumi.
4.3. Izglītības iestādes pedagoģisko darbinieku atalgojuma fonds no valsts budžeta
mērķdotācijas veidojas no:
4.3.1. finansējuma pedagogu darba samaksai;
4.3.2. papildus finansējuma 13 % apmērā no finansējuma pedagogu darba samaksai
par pedagogu papildu pienākumiem;
4.3.3. finansējuma piemaksām pedagogiem par iegūto pedagogu profesionālās
darbības kvalitātes pakāpi LR Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā;
4.3.4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
5.

Valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu un literatūras iegādei aprēķināšanas un
sadales kārtība
5.1. Valsts budžeta dotāciju mācību līdzekļu un literatūras iegādei aprēķina un sadala
atbilstoši izglītojamo skaitam kārtējā mācību gada 1.septembrī pašvaldības izglītības
iestādēs.
5.2. Dotācijas piešķiršanas, izlietošanas un atskaišu iesniegšanas kārtību nosaka ar
atsevišķu domes priekšsēdētaja rīkojumu.

6.

Pārskatu par mērķdotācijas izglītībai novadu pašvaldībām sagatavošanu
6.1. Pārskatu par mērķdotācijas izglītībai izlietojumu kārtējā gadā pašvaldības izglītības
iestāde sagatavo atbilstoši normatīvajos aktos budžeta klasifikācijas jomā noteiktajai
klasifikācijai un ievada pārskata datus Valsts kases informācijas sistēmā „Valsts
budžeta un pašvaldību budžeta pārskati” pašvaldības normatīvajos dokumentos
noteiktajā termiņā.
6.2. Pašvaldības izglītības iestāde sagatavo kopsavilkuma pārskatus par mērķdotācijas
izglītībai izlietojumu LR Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvajos dokumentos
noteiktajā termiņā.

7.

Nobeiguma noteikumi
7.1. Šis Nolikums stājas spēkā ar 2017.gada 01.martu.
7.2. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jaunpiebalgas novada domes
2011.gada 8.augustā apstiprinātie Noteikumi “Kārtība, kādā Jaunpiebalgas novada
pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un iestāžu vadītājiem”.

Pielikums Nr. 1
Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai pedagogu darba samaksas kārtība

1. Pirmsskolas izglītības pedagogiem ir 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 darba stundas ar
izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību vadīšanai.
2. Pirmsskolas muzikālā pedagoga darba stundu skaits nedēļā ir 40 darba stundas nedēļā, tai
skaitā 36 darba stundas ar izglītojamiem un 4 darba stundas – sagatavošanās nodarbību
vadīšanai.
3. Skolotājs logopēds viena pedagoģiskā likme uz 200 skolēniem.
4. Skolotājam logopēdam ir 30 stundas darba nedēļā.
5. Ja mērķdotācijas ietvaros paliek finanšu līdzekļi, tos izmanto pedagoģiskās likmes
paaugstināšanai vai piemaksām par metodisko darbu, vai projektu vadību un citām ar skolu
saistītām aktivitātēm, pamatojoties uz direktora rīkojumu.

===================================================================
Pielikums Nr. 2
Pamatizglītības un vidējās izglītības pedagogu darba samaksas veidošanās kārtība
1. Vispārējās izglītības iestāžu, izglītības iestāžu pedagogiem un interešu izglītības
skolotājiem, kuriem tarifikācijā ir noteikta darba slodze nedēļā, mēneša darba algu aprēķina,
izmantojot šādu formulu:
M = A × st : sl
M – mēneša darba alga;
A – mēneša darba algas likme;
st – tarificēto darba stundu skaits nedēļā;
sl – darba slodze nedēļā, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei.
2. Vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības pedagogiem un interešu izglītības
pedagogiem ir 30 darba stundas nedēļā, tai skaitā:
2.1. vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem – mācību stundas un
fakultatīvās nodarbības, to sagatavošana, izglītojamo rakstu darbu labošana, individuālais un
grupu darbs ar izglītojamiem un konsultācijas, klases audzināšana, metodiskais darbs izglītības
iestādē, projektu vadība un citas ar izglītības iestādes attīstību saistītas darbības.

Pielikums Nr.3
Pedagogu darba slodzes aprēķināšana Jaunpiebalgas vidusskolā atbilstoši vidējam
izglītojamo skaitam klasē/grupā un mācību priekšmetam
1. Matemātika, literatūra un valodu mācību priekšmeti
Stundas

Grupas
lielums

Izglītojamo
skaits

Mācību
stundas

Labošana

Individuālais
darbs/konsultācijas

Gatavošanās
stundām

Mazā grupa 1-15

30

3

2

2

Liela grupa

30

4

2

2

30

6

2

2

16-25

Visa klase

===================================================================
Pielikums Nr.4
Pedagogu darba slodzes aprēķināšana Jaunpiebalgas vidusskolā atbilstoši vidējam
izglītojamo skaitam klasē/grupā un mācību priekšmetam
Fizika, ķīmija, bioloģija, vēsture, ekonomika, ģeogrāfija, dabaszinības un citi eksaktie un
sociālie mācību priekšmeti
Grupas
lielums

Stundas
Izglītojamo
skaits

Stundu
skaits

Labošana

Individuālais
darbs/konsultācijas

Gatavošanās
stundām

Maza
grupa

1-15

30

1

2

2

Liela
grupa

16-26

30

1

2

2

30

1

2

2

Visa
klase

=================================================================================

Pielikums Nr. 5
Klases audzināšanai paredzēto stundu skaits Jaunpiebalgas vidusskolā
Izglītojamo skaits klasē
1-15
16-25
26+

Stundu skaits
4
5
6

=================================================================================

Pielikums Nr. 6
1. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmi nosaka attiecīgā novada
pašvaldība.
2. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku darba algas likmi nosaka izglītības
iestādes vadītājs .
3. Izglītības iestādes vadītājs un vietnieki drīkst veikt pedagoģisko darbu mācību stundu
vadīšanā 7 stundas pie pilnas pedagoģiskās likmes, par to saņemot samaksu.

