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APSTIPRINĀTS 
ar Viesītes novada domes 

2016.gada 17.augusta sēdes lēmumu Nr.8(protokols Nr.12) 

 

Viesītes novada domes 2016.gada 17.augusta noteikumi Nr.16/2016 
. 

„Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs sadalei Viesītes novadā” 

 
    Pamats: 2016. gada 5. jūlija Ministru kabineta Noteikumi Nr. 447 

“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs 

un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” (turpmāk Noteikumi)14. un 23. punkts. 

 

1. Valsts budžeta mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar 

Noteikumiem un citiem uz pedagogu darba samaksu attiecināmiem Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem un pašvaldības lēmumiem. 

2. Izglītības iestādes vadītājs atbild par izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un 

efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību. 

3. Šī kārtība nosaka kā Viesītes novadā tiek sadalīts Noteikumu 14.punktā minētais papildus 

finansējums un 23.punktā minētā mērķdotācija pedagogu darba samaksai.  

4. Noteikt, ka Noteikumu 14.punktā nosauktais papildus finansējums paliek attiecīgi katras 

izglītības iestādes rīcībā. 

5. Papildus finansējumu (Noteikumu 8.3.punkts) 13.5%  apmērā no mācību stundu plāna 

īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas izglītības iestāde izmanto apmaksājot: 

5.1. grupu darbu; 

5.2.  metodisko darbu izglītības iestādē; 

5.3. projektu vadību un citas aktivitātes, kas saistītas ar izglītības iestādes attīstību; 

5.4. ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanai; 

5.5. papildu latviešu valodas nodarbībām reemigrējošo un imigrējošo izglītojamo 

atbalstam; 

5.6. prombūtnē esošo pedagogu aizvietošanai. 

6. Papildus finansējumu (Noteikumu 8.4.punkts)  iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta 

personāla (bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras 

konsultants, pedagoga palīgs) darba samaksai izglītības iestāde izmanto ievērojot Noteikumu 

13. punktu. 

7. No mērķdotācijas pedagogu darba samaksai atbilstoši Noteikumu 23.punktam, (2016./2017. 

mācību gadā ne vairāk kā 10% apmērā no aprēķinātā finansējuma, 2017./2018. mācību gadā – 

ne vairāk kā 6% apmērā) pašvaldība: 
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7.1. izmanto ilgstoši slimojošo izglītojamo izglītošanai, prombūtnē esošo pedagogu 

aizvietošanai, ja izglītības iestādei nepietiek sava finansējuma, un citiem normatīvajos aktos 

noteiktajiem mērķiem; 

7.2. iedala izglītības iestādei starpnovadu metodisko apvienību vadītāju darba apmaksai;  

7.3. 3 % mērķdotācijas iedala Rites pamatskolai (ar izglītojamo skaitu līdz 100) 

pedagogu darba samaksai ( kontaktstundas, burtnīcu labošana, klases audzināšana, 

individuālais darbs/konsultācijas, gatavošanās stundām). 

 

8. Kārtība stājas spēkā 2016. gada 1. septembrī.  

 
 

 

Sēdes vadītājs  

Novada domes priekšsēdētājs                                                J.Dimitrijevs 

 

 

 


