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LATVIJAS  REPUBLIKA    

INČUKALNA  NOVADA  DOME 
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob.t. 26181294, e-pasts: pp@incukalns.lv  

 

NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2013.gada 21.augustā                                            protokols Nr.8-26.§. 

 

Kārtība, 

 kādā sadala mērķdotāciju Inčukalna  novada pašvaldības 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

  pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, interešu izglītības pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām  

 

Grozījumi ar: 18.09.2013. noteikumiem ”Par grozījumiem noteikumos „Kārtība, kādā sadala 

mērķdotāciju Inčukalna  novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto   pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām””. 

 

 

Izdoti saskaņā ar 2009.gada 28.jūlija  

Ministru kabineta noteikumiem Nr.836 

 ,,Pedagogu darba samaksas noteikumi”,  

2009.gada 22.decembra 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 pirmsskolas 

 izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību 

 vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās  

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

 

I.  Vispārīgie noteikumi 

 

1. Noteikumi „Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Inčukalna  novada pašvaldības 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu, interešu izglītības pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka kārtību, kādā sadala 

valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk tekstā – mērķdotācija) Inčukalna  novada pašvaldības 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu, pamata un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām (turpmāk tekstā – VSAOI). 
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2. Kopējais Inčukalna  novada pašvaldības izglītības iestādēm paredzētais mērķdotācijas 

apmērs tiek noteikts divas reizes gadā saskaņā ar likumu par valsts budžetu attiecīgajam gadam. 

 

3. Mērķdotācijas apmēru katrai izglītības iestādei sadala un apstiprina, iesaistot izglītības 

iestāžu vadītājus, Inčukalna novada dome. 

 

4. Inčukalna novada pašvaldības Finanšu nodaļa nodrošina mērķdotācijas sadali  

izglītības iestādēm, sagatavo divas reizes gadā pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu, ko iesniedz 

pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. 

 

5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot 

pedagogu tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, 

ņemot vērā šos Noteikumus:  

5.1. kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša piedāvājuma 

nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem nodrošināšanai: 

5.1.1. iestādes izglītības programmu  īstenošanai; 

5.1.2. par klases audzināšanu; 

5.1.3. par gatavošanos stundām; 

5.1.4. par rakstu darbu labošanu; 

5.1.5. par individuālo darbu ar izglītojamiem izglītības iestādes ilgstoši slimojošo skolēnu 

apmācībai;  

5.1.6. par pulciņa vadīšanu; 

5.1.7. par pagarinātas dienas grupas vadīšanu; 

5.1.8. par kvalitāti, 

 

6. Apstiprinātā finansējuma ietvaros izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs paaugstināt 

normatīvajos aktos noteikto pedagogu zemākās mēneša darba algas likmi, nodrošinot šo noteikumu 

5.1.punktā minēto un piešķirto mērķdotāciju. 

 

7. Mērķdotācijas sadalē nodrošina atklātību. 

 

II. Mērķdotācijas sadale izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

8. Mērķdotāciju sadala:  

8.1. atbalsta pasākumu veikšanai bērniem no piecu gadu vecuma: 

8.1.1. izglītības psihologa darba samaksai un VSAOI: 

8.1.1.1. 0,25 likme līdz 150 izglītojamajiem (neieskaitot izglītojamos speciālās izglītības 

programmās); 

8.1.1.2. 0,5 likme līdz 300 izglītojamajiem (neieskaitot izglītojamos speciālās izglītības 

programmās); 

8.1.1.3. 1 likme virs 300 izglītojamajiem (neieskaitot izglītojamos speciālās izglītības 

programmās); 

8.1.2. skolotāja – logopēda darba samaksai un VSAOI -1 likme uz 200 izglītojamajiem 

(neieskaitot izglītojamos speciālās izglītības programmās); 

8.1.3. izglītības metodiķa darba samaksai – 0,5 (20 stundas) metodiskā darba veikšanai, 

sadalot šo finansējumu proporcionāli normētajam skolēnu skaitam izglītības iestādēs, un par tik 
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samazinot šo iestāžu finansējumu pedagogu darba samaksai un VSAOI; 

8.2. pārējo mērķdotāciju sadala proporcionāli bērnu skaitam pa izglītības iestādēm, 

neieskaitot bērnus speciālās izglītības programmās, pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 1.septmebri un uz 

1.janvāri, saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas (turpmāk tekstā – VIIS) datu bāzē 

ievadīto un apstiprināto audzēkņu skaitu. 

 

III.  Mērķdotācijas sadale vispārējās  pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 

9. Mērķdotāciju sadala proporcionāli normētajam skolēnu skaitam iestādē pēc stāvokļa 

uz attiecīgā gada 1.septembri, saskaņā ar VIIS datu bāzē ievadīto un apstiprināto skolēnu skaitu, 

piemērojot izglītības pakāpes un izglītības programmas koeficientus atbilstoši Ministru kabineta 

noteikumiem. 

 

10. Inčukalna novada pašvaldībā izglītības iestāžu administrācijas darba samaksas 

finansēšanai un VSAOI finansēšanai izlieto ne vairāk kā 15 %  no saņemtas mērķdotācijas (izglītības 

iestāžu vadītāji, viņu vietnieki un atbalsta personāls: bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālo 

pedagogs). 

10.1. vispārējās izglītības iestādes vadītājs: 

 

 Izglītojamo skaits Amata 

vienību skaits 

Zemākā mēneša 

darba alga Ls 

    

1. no 101 līdz 150 1 503 

2. no 151 līdz 250 1 518 

3. no 251 līdz 400  1 535 

4. no 401 līdz 600 1 559 

        (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2013. noteikumiem) 
 

10.2.  vispārējās izglītības iestādes vadītāja vietnieks: 
 

 Izglītojamo skaits Amata 

vienību skaits 

Zemākā mēneša 

darba alga Ls 

    

1. no 101 līdz 150 1 385 

2. no 151 līdz 250 1 391 

3. no 251 līdz 400  1 397 

4. no 401 līdz 600 1 404 

        (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2013. noteikumiem) 

 

11. Vispārējās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, sporta organizatoriem, 

izglītības metodiķiem, bibliotekāriem, pirmsskolas iestāžu vadītājiem un metodiķiem papildu 

pedagoģiskā darba apjoms kopā ar tarificēto direktora, direktora vietnieka, sporta organizatora, 

izglītības metodiķa, bibliotekāra, kā arī pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un metodiķa darba 

slodzi nedrīkst pārsniegt 1,3 viņiem noteiktās darba likmes.  

 

12. 85% (astoņdesmit pieci procenti) no mērķdotācijas novirza pedagogu darba samaksai 

un VSAOI finansēšanai. 
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13. Izglītības iestādes atbalsta personāls:  

13.1.1.  izglītības psihologs: 

13.1.1.1. 0,25 likme līdz 250 izglītojamajiem (neieskaitot izglītojamos speciālās izglītības 

programmās) no 1. līdz 12. klasei; 

13.1.1.2. 0,5 likme līdz 500 izglītojamajiem (neieskaitot izglītojamos speciālās izglītības 

programmās) no 1. līdz 12. klasei; 

13.1.1.3. 1 likme virs 500 izglītojamajiem (neieskaitot izglītojamos speciālās izglītības 

programmās) no 1. līdz 12. klasei; 

13.1.2. skolotājs logopēds – 1 likme uz 1 likme uz 400 izglītojamajiem (neieskaitot 

izglītojamos speciālās izglītības programmās) no 1. līdz 6.klasei; 

13.1.3. sociālais pedagogs - 0,5 likme no 151 izglītojamajiem (neieskaitot izglītojamos 

speciālās izglītības programmās); 

13.1.4. pedagoga palīgs – 1 likme uz 21 kontaktstundu, pamatojoties uz medicīnisko 

slēdzienu. 

 

14. Izglītības iestāžu  atbalsta personāla darba samaksai un VSAOI aprēķināto 

finansējumu sadala proporcionāli normētajam skolēnu skaitam izglītības iestādēs. 

 

15. Iegūto pedagogu likmju skaitu salīdzina ar izglītības programmas realizēšanai 

nepieciešamo stundu skaitu (aprēķinot likmēs) un atbilstoši klašu komplektu skaitam. 

 

16. Stundas atalgojuma likmi aprēķina, dalot mēneša darba algas likmi: 

1. ar 84   –  par 21 stundu nedēļā; 

2. ar 96   –  par 24 stundām nedēļā; 

3. ar 120   – par 30 stundām nedēļā; 

4. ar 144,7 –  par 36 stundām nedēļā; 

5. ar 168,7 –  par 40 stundām nedēļā; 

6. ar 64      –  par 640 stundām gadā; 

7. ar 84      –  par 840 stundām gadā; 

8. ar 96      –  par 960 stundām gadā. 

9.  

17. Pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes (latos): 
  

Pedagoga amata 

nosaukums 

Pedagoģiskā darba stāžs (gados) 

mazāk par 5 no5 līdz 10 lielāks par 10 

Izglītības metodiķis 275 275 280 

Pedagogs 270 275 280 

        (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.09.2013. noteikumiem) 

 

18. Pedagogu darba slodze, kas atbilst vienai mēneša darba algas likmei: 

 

Nr. 

p.k. 
Amata nosaukums 

Darba slodze stundās 

(saskaņā ar izglītības 

programmu) 

nedēļā gadā 

1. Skolotājs, izglītības iestādes koncertmeistars, skolotājs 

logopēds, speciālais pedagogs, sporta treneris izglītības 

iestādē, interešu izglītības pedagogs 

21 840 
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2. Pagarinātās dienas grupas skolotājs, pirmsskolas izglītības 

mūzikas skolotājs, pirmsskolas izglītības sporta skolotājs, 

izglītības psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs 

30  

3. Pirmsskolas izglītības skolotājs, pirmsskolas izglītības 

pedagogs 

30  

5. Izglītības metodiķis, pirmsskolas izglītības metodiķis, 

sporta organizators izglītības iestādē, izglītības iestādes 

bibliotekārs 

40  

 

IV. Tarifikāciju, pārtarifikāciju sastādīšana un saskaņošana 

 

19. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, sastādot un 

apstiprinot tarifikāciju, saskaņā ar normatīvo aktu nosacījumiem, klāt pievieno šādus dokumentus:  

19.1. apstiprinātu izglītības iestādes stundu plānu mācību gadam; 

19.2. pedagogu tarifikāciju valsts un pašvaldības finansējumam; 

19.3. pedagogu amata vienību sarakstus pēc finansējuma veidiem; 

19.4. izglītības iestādes vadītāja rīkojumu par ilgstoši slimojošiem  izglītojamajiem. 

 

20. Izglītības iestādes vadītājs tarifikāciju saskaņo ar Inčukalna novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku un apstiprina domes priekšsēdētājs. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.Nalivaiko 


