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Latvijas Republika 

ĶEGUMA NOVADA DOME 
Reģ.Nr.90000013682 

Lāčplēša iela 1, Ķegumā, LV 5020 , tālr. 650 38514, 650 38883, fakss 650 55440,  

E-pasts dome@kegums.lv 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ķeguma novada domes 

2010.gada 1. septembra sēdes lēmumu 

(protokols nr.19, 19.§)  

 

Ar grozījumiem: 

07.09.2011. Ķeguma novada domes lēmums Nr.381(protokols nr.20, 25.§), 

06.02.2013. Ķeguma novada domes lēmums Nr.44 (protokols Nr.3,13.§), 

18.09.2013. Ķeguma novada domes lēmums Nr.337 (protokols Nr.22, 21.§)   

 

 

Ķegumā 2010.gada 1.septembrī 

NOTEIKUMI Nr.3 

Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala mērķdotāciju izglītības iestādēm 

un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu vadītājiem  

 

 
 Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.punktu; 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju 

pašvaldību un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmskolas 

izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

11.punktu; 

MK noteikumiem nr.382 „Interešu izglītības programmas finansēšanas kārtība” 8.punktu 

 Ministru kabineta noteikumiem Nr. 836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 5.punktu.  

 

1. Vispārējie noteikumi. 

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) 

aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 

pedagogu un interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 

1.2. Valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk – mērķdotācija) izglītības iestādēm tiek 

aprēķinātas un sadalītas saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem uz pedagogu darba 

samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

1.3. Noteikumi piemērojami attiecīgā finanšu gada valsts un pašvaldības budžetā apstiprinātā 

finansējuma ietvaros. 

1.4. Mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm aprēķina un sadala pašvaldības domes 

priekšsēdētāja apstiprināta komisija (turpmāk – komisija).  

1.5. Pašvaldības ekonomists/finansists komisijai sagatavo un iesniedz aprēķinus par 

mērķdotācijas sadali ievērojot MK noteikumus un pašvaldības apstiprinātos noteikumus. 

 

mailto:dome@kegums.lv


2 

 

2. Mērķdotāciju sadales kritēriji, kārtība un principi. 

2.1. Mērķdotācijas aprēķināšanai vispārējās izglītības iestādēm izmanto šādus kritērijus: 

2.1.1. izglītojamo skaits izglītības pakāpē, 

2.1.2. izglītības iestādēs īstenotās izglītības programmas. 

2.2. Izglītojamo skaits izglītības pakāpē tiek noteikts pēc Valsts izglītības informācijas 

sistēmas (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. 

2.3. Mērķdotācijas finansējumu izglītības iestādēm aprēķina izglītojamo skaitam piemērojot 

katrai izglītības pakāpei atbilstošos koeficentus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

2.4. Pedagoģisko likmju aprēķināšanā tiek ievērota Ministru kabineta noteiktā normētā 

izglītojamo skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ķeguma novada domes lēmumu Nr.337, protokols Nr.22, 21.§)   

 

2.5. Atbilstoši izglītības iestādes īstenotajām izglītības programmām attiecīgajam gadam 

apstiprinātā finansējuma ietvaros izglītojamo skaitam piemēro Ministru kabineta 

noteiktos koeficentus.  

2.6. Komisija, aprēķinot un sadalot mērķdotācijas izglītības iestādēm, izvērtē iespēju piešķirt 

papildus finanšu līdzekļus izglītības programmu realizācijas nodrošināšanai vai sadala 

izglītības iestādēm proporcionāli izglītības iestādēs tarificēto pedagogu likmju skaitam ne 

biežāk kā divas reizes gadā. Ķeguma novada pašvaldības skolās valsts mērķdotācijas 

finansējuma līdzekļi  tiek sadalīti starp abām novada izglītības iestādēm, lai nodrošinātu 

licencēto izglītības programmu izpildi pilnā apmērā. 

 

2.7. Pašvaldība izglītības iestāžu vadītāju, viņu vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekāra, 

logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga karjeras konsultanta, pedagoga palīga) 

darba samaksas finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15 procentus no saņemtās mērķdotācijas. 

Izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba samaksas finansēšanai pašvaldība 

izlieto ne vairāk kā 12 procentus no saņemtās mērķdotācijas, atbalsta personāla darba 

samaksai netiek noteikti ierobežojumi. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ķeguma novada domes lēmumu Nr.337, protokols Nr.22, 21.§)   

 

2.8. Izglītības iestādes vadītāja mēneša darba algas likmi nosaka pašvaldība atbilstoši 

izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri. .  

((Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Ķeguma novada domes lēmumu Nr.381, protokols Nr.20, 25.§)   

 

2.9. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāja vietnieka, 

izglītības metodiķa, atbalsta personāla un pedagogu mēneša darba algas likmi nosaka 

izglītības iestādes vadītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

piešķirtajam finansējumam. 

2.10. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieka, metodiķa, pirmsskolas izglītības 

iestādes pedagoga un pedagoga, kas izglīto bērnus no piecu gadu vecuma mēneša darba 

algas likmi nosaka pašvaldība atbilstoši MK noteikumiem. 

2.11. Mācību priekšmetu starpnovadu metodisko vadību novadā nodrošina pašvaldības 

noteiktā izglītības iestāde piešķirtā finansējuma ietvaros. 

2.12. No pašvaldībai piešķirtā finansējuma tiek nodrošināta darba samaksa psihologam – 

viena pedagoga likme. (punkts izslēgts ar 2011.gada 7.septembra domes lēmumu Nr.381 

(protokols Nr.20, 25.§). 

2.13. Komisija no kopējā novada mērķdotācijas finansējuma vispārējās izglītības iestādēm 

papildus piešķir finansējumu 

2.13.1.ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanai ārpus izglītības iestādes; 

2.13.2.pedagogu aizvietošanai slimības laikā; 

2.13.3. pedagogu atlaišanas kompensācijas izmaksai 
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2.13.5. un citiem neparedzētiem gadījumiem. 

2.14. Pašvaldībai piešķirto mērķdotāciju interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba 

samaksai komisija izvērtē un sadala atbilstoši apstiprinātajai „Interešu izglītības 

programmu finansēšanas kārtībai Ķeguma novadā” (23.01.2013. Domes sēdes lēmums 

Nr.28 ( protokols Nr.2, 11.§). (ar grozījumiem, kas apstiprināti ar Ķeguma novada domes lēmumu Nr.44 (06.02.2013., 

protokols Nr.3, 13.§) 
3. Vienotie principi pedagogu darba slodzes noteikšanai izglītības iestādē. 

 

3.1. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu 

un efektīvu izlietojumu un prioritārā secībā nodrošina mācību procesa, mācību 

priekšmetu un citu izglītības programmā paredzēto stundu un nodarbību apmaksu: 

3.1.1. Izglītības programmā paredzēto kontaktstundu, tai skaitā, fakultatīvo stundu 

samaksu; 

3.1.2. Piešķirtā finansējuma ietvaros samaksu par: 

3.1.2.1. klases audzināšanu,  

3.1.2.2. rakstu darbu labošanu,  

3.1.2.3. individuālo darbu ar izglītojamajiem mācību priekšmetā,  

3.1.2.4. mācību stundu sagatavošanu,  

3.1.2.5. pagarinātās dienas grupas nodarbību vadīšanu. 

3.2. Izglītības iestādes vadītājs lēmumu par pedagoga darba algas likmes palielināšanu 

pieņem pēc 3.1.punktā noteikto nosacījumu ievērošanas, balstoties uz izglītības iestādei 

piešķirtās mērķdotācijas apmēru.  

3.3. Izglītības iestādes vadītājs nosaka atbalsta personāla amata vienību skaitu un finansējuma 

apmēru, ievērojot izglītības iestādei piešķirto mērķdotācijas apjomu un izglītības iestādē 

īstenojamās izglītības programmas. 

3.4. Izglītības iestāde izstrādā kārtību, kādā izglītības iestādes vadītājs piešķir piemaksu un 

nosaka piemaksas apmēru par papildu pedagoģisko darbu atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

3.5. Izglītības iestādes vadītājs mērķdotāciju sadala atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem un šai kārtībai, nodrošinot mērķdotācijas sadales atklātību un pedagogu un 

sabiedrības pārstāvju līdzdalību.  

3.6. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķināšanu piešķirtā 

finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai MK noteiktajā kārtībā. 

3.7. Kopējais tarificēto stundu skaits nedēļā – nedrīkst pārsniegt Darba likumā noteikto 

normālo nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā, neskaitot promesoša pedagoga 

aizvietošanu. 

3.8. Izglītības iestādēs, kurās izglītojamo skaits klasē ir mazāks par 8, tiek veidotas apvienotās 

klases, piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros.  

3.9. Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas 

apguvei var veidot divas paralēlklases, ja  izglītojamo skaits ir vismaz 26 (ievērojot 

piešķirtā finansējuma apjomu). 

3.10. Pamatizglītības sociālajā un (vai) pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu apguvei 

vienā klasē pieļaujamo izglītojamo skaits ir 8-15. 

3.11. Pirmskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais bērnu skaitu: 

3.11.1. VPII „Gaismiņa”: 

2-3 gadi – 10-16 bērni 

3-5 gadi- 12-24 bērni 

5-7 gadi- 12-26 bērni 

  3.10.2.  VPII „Birztaliņa” 

1,5-3 gadi- 6-12 bērni 

3- 4 gadi- 8-24 bērni 

5-7 gadi- 8-26 bērni 
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3.12. Ķeguma novada pašvaldības vispārējās pirmskolas izglītības iestādēs  (VPII) valsts 

mērķdotācijas finansējuma līdzekļi piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībai tiek sadalīti 

ņemot vērā faktisko izglītojamo skaitu VPII piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupās. 

 

4. Izglītības iestāžu tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana. 
5.  

5.1. Izglītības iestādes vadītājs sagatavotās pedagogu tarifikācijas veidlapas iesniedz 

pašvaldībā divos eksemplāros, iepriekš precizējot un saskaņojot ar pašvaldības 

ekonomistu/finansistu un izglītības speciālistu. 

5.2. Pašvaldības izglītības speciālists katra mācību gada sākumā nosaka tarifikāciju veidlapu 

sagatavošanas un iesniegšanas laikus. 

 

6. Noslēguma nosacījumi 

 

6.1. Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldības budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā 

finansējuma ietvaros. 

6.2. Atzīt par spēku zaudējušiem Noteikumus Nr.2 „Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība sadala 

mērķdotāciju izglītības iestādēm un pašvaldības finansējumu VPII pedagogiem un iestāžu 

vadītājiem 2009./2010.mācību gadā” (19.08.2009. Domes sēdes lēmums Nr.4.1.§). 

6.3. Noteikumi stājas spēkā ar 2010.gada 1.septembri. 

 

Domes priekšsēdētājs      Roberts Ozols 
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