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NOTEIKUMI
Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm
pedagogu darba samaksai Tērvetes novadā
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41. pantu

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 uz kārtējā gada 1.septembri, t. sk. izglītojamo skaitu obligātās izglītības
pirmsskolas grupās.
5. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu, veicot pedagogu
tarifikāciju piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši izglītības iestādē izstrādātajai pedagogu
darba samaksas noteikšanas kārtībai.
6. Izglītības iestādes administrācijas un atbalsta personāla darba samaksas finansēšanai tiek
izlietoti ne vairāk kā 20,43 % no piešķirtās valsts mērķdotācijas.
7. Izglītības iestādes pedagogu piemaksu fondu no piešķirtās valsts mērķdotācijas 14,5%
apmērā izglītības iestādes vadītājs var izlietot samaksai par iegūto pedagogu kvalitātes pakāpi
un papildus pedagoģisko darbu, kā arī pedagoga zemākās mēneša darba algas likmes
palielināšanai Izglītības iestādes pedagogu piemaksu fonds izlietojams atbilstoši izglītības
iestādē izstrādātajiem un ar direktora rīkojumu apstiprinātiem kritērijiem.
8. Pamatizglītības un vidējās izglītības programmas apguvei vienā klasē minimālais skolēnu
skaits ir 8, ja skolēnu skaits ir mazāks, par klases atvēršanu lemj pašvaldība.
9. Pašvaldības izglītības iestāžu kopējais pedagogu tarifikācijās uz kārtējā gada 1. septembri
neatspoguļotais finansējums nepārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās mēneša
mērķdotācijas. Ja gada beigās ir ietaupīti darba samaksai paredzētie budžeta līdzekļi, izglītības
iestādes vadītājs iesniedz pašvaldības izpilddirektoram priekšlikumus par ietaupīto naudas
līdzekļu izlietojumu pedagogu prēmijām atbilstoši izglītības iestādes izstrādātajiem kritērijiem
par prēmijas piešķiršanu.
Izglītības iestāžu vadītājiem paredzētās
prēmijas apmēru nosaka
pašvaldības
izpilddirektors.
10. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu
un efektīvu izlietojumu.
11. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas apstiprina izglītības iestādes vadītājs un, lai
nodrošinātu tarifikāciju atbilstību piešķirtajam valsts budžeta finansējumam, saskaņo to ar
Tērvetes novada domes izglītības darba koordinatoru un domes priekšsēdētāju.
12. Noteikumos noteiktā kārtība piemērojama attiecīgajam mācību gadam piešķirtās
mērķdotācijas ietvaros.
13. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem 2016. gada 25. augusta
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”.
Domes priekšsēdētāja

D. Reinika

