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Apstiprināti
ar 2016. gada 25. augusta
domes sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 5. §),
ar grozījumiem 2017. gada 31. augusta sēdē
(protokols Nr.15, 20. §),
ar grozījumiem 2017. gada 28. septembra sēdē
(protokols Nr. 16, 16 .§)

Noteikumi
Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto mērķdotāciju izglītības
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības pedagogu darba samaksai
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
17.panta trešās daļas 3.punktu
likuma „Par pašvaldībām” 41. pantu,
MK 2016. gada 5. jūlija noteikumu
Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
6.,9., 28.2.punktu,
MK 2016. gada 5. jūlija noteikumu
Nr. 447” Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs
un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”
2.punktu
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk – mērķdotācija)
Tērvetes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām.
2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Tērvetes novada dome (turpmāk- dome), ievērojot
šādu kārtību:
2.1. mērķdotācijas sadalē tiek nodrošināta atklātība;

2.2. mērķdotācijas apjomu iestādei aprēķina atbilstoši skolēnu skaitam un atbilstoši izglītības
programmām, kas tiek īstenotas izglītības iestādē.
3. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas likmi nosaka
laika posmam no kārtēja gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam.
4. Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Tērvetes novada dome, ņemot vērā
izglītojamo skaitu, t. sk. izglītojamo skaitu obligātās izglītības pirmsskolas grupās pie izglītības
iestādēm, izglītības iestādē 1.septembrī.
5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu
tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši normatīvo aktu prasībām, paredzot tajā
finansējumu:
5.1.kvalitatīvas izglītības apguves un izglītojamo interesēm atbilstoša piedāvājuma
nodrošināšanai un atbilstoša atalgojuma pedagogiem nodrošināšanai:
5.1.1. iestādes izglītības programmas (-u) īstenošanai;
5.1.2. par klases audzināšanu
5.1.2.1.līdz 3 stundām, ja klasē skolēnu skaits ir līdz 10
5.1.2.2.līdz 4 stundām, ja klasē ir skolēnu skaits ir līdz 20
5.1.2.3.klasēs, kur skolēnu skaits ir virs 20, ne vairāk kā 5 stundas vai atbilstoši
skolai piešķirtās mērķdotācijas līdzekļiem;
5.1.3. par gatavošanos stundām (nodarbībām);
5.1.4. par rakstu darbu labošanu;
5.1.5. par individuālo un grupu darbu, konsultācijām ar izglītojamiem;
5.1.6. par interešu izglītības pulciņa vadīšanu;
5.1.7. par metodisko darbu izglītības iestādē;
5.1.8. par projektu, zinātniski pētniecisko darbu vadību un citām ar izglītības iestādes
attīstību saistītām darbībām;
5.1.9. par pagarinātās dienas grupas vadīšanu;
5.2. piemaksai par iegūto kvalitātes pakāpi. ”
6. Izglītības iestādes administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanai tiek
izlietoti ne vairāk kā 20,43 % no piešķirtā valsts mērķdotācijas finansējuma, tajā skaitā 15%
izglītības iestādes vadītāja un viņa vietnieka darba samaksas finansēšanai.
7. Izglītības iestādes pedagogu piemaksu fondam par audzināšanu un darbu labošanu vai
konsultācijām, vai metodisko darbu, vai projektu un zinātniski pētniecisko darbu vadīšanu, vai
mājmācību, vai reemigrāciju izlieto 13,5 % no piešķirtās valsts mērķdotācijas.
8. Skolēnu skaitu izglītības iestādē nosaka uz 1. septembri . Pamatizglītības un vidējās izglītības
programmas apguvei vienā klasē minimālais skolēnu skaits ir 8, ja skolēnu skaits ir mazāks, par
klases atvēršanu lemj pašvaldība.
8.1 Izglītības iestādes vadītājam valodu apguvei (latviešu valoda, svešvaloda) ir tiesības klasi
sadalīt divās grupās, ja izglītojamo skaits klasē sasniedz divdesmit sešus vai vairāk skolēnus.
Pedagogu
darba samaksu izglītības iestādes vadītājs nodrošina piešķirtās valsts
mērķdotācijas ietvaros.
9. Pašvaldība var veidot mērķdotācijas rezerves fondu līdz 1% no piešķirtās mērķdotācijas, kura
var tikt izlietota, ja nepieciešams nodrošināt pedagogu pārtarifikāciju vai veikt citas izmaiņas

pedagogu darba samaksā mācību gada laikā (pedagogu maiņa, aizvietošana u.c. neparedzēti
gadījumi). Mācību gada beigās izglītības darba koordinators iesaka pašvaldības izpilddirektoram
lemt par uzkrāto līdzekļu izlietojumu pedagogu atalgojumam par papildus pienākumu veikšanu.
10. Dome var lemt par atsevišķu izglītības iestāžu pedagogu minimālās algas likmes
paaugstināšanu, ja ir nodrošināts 5.,6.,7. un 9. punktā minētais.
11. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un
efektīvu izlietojumu.
12. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprina izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar
Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatoru un domes priekšsēdētāju.
13. Kārtība piemērojama attiecīgajam mācību gadam piešķirtās mērķdotācijas ietvaros.
14. Ar 2016. gada 31. augustu atzīt par spēku zaudējušiem 2013. gada 24. oktobra Tērvetes
novada domes noteikumus ”Kārtība, kādā Tērvetes novada pašvaldība sadala valsts piešķirto
mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma, vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības pedagogu darba samaksai”.
15. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika

