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Lubānas novada pašvaldības domes sēdes  

29.01.2020. protokolam Nr.2, 2.§  

 
 

 

Noteikumi  Nr.1 
 

Lubānā 

2020.gada 29.janvārī           

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Lubānas novada pašvaldības domes 29.01.2020. 

lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) 

 

 

Mērķdotācijas Lubānas novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestāžu un 

pirmsskolas iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma apmācībā nodarbināto pedagogu 

atlīdzībai  

 

s a d a l e s  k ā r t ī b a  

 

1.Kārtība izstrādāta atbilstoši šādiem Ministru kabineta noteikumiem: 05.07.2016. noteikumi 

Nr.447 „Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās 

izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un 28.08.2001. 

noteikumi Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība”.  

 

2.Kārtība nosaka Lubānas vidusskolas, Meirānu Kalpaka pamatskolas un pirmsskolas 

izglītības iestādes „Rūķīši” pedagogu darba samaksai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas 

iekšējās sadales metodiku laika periodam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 

31.augustam. 

 

3.Mērķdotācijas vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 

samaksai sadale Lubānas vidusskolai un Meirānu Kalpaka pamatskolai veikta ievērojot šādus 

kritērijus: 

 

3.1.faktisko izglītojamo skaitu uz 2019.gada 1.septembri, kas iegūts no Valsts izglītības 

informācijas sistēmas, pārrēķinot normētajā audzēkņu skaitā (SK n) , piemērojot šādus 

koeficientus: 

1.-6. klašu grupā-  Lubānas vidusskolā koeficients  1 

Meirānu Kalpaka pamatskolā  1 

7.-9.klašu grupā-   Lubānas vidusskolā koeficients  1,3 

Meirānu Kalpaka pamatskolā  1 

10.-12.klašu grupā-   Lubānas vidusskolā koeficients  1,4 

skolēnu skaitam, kas  apgūst speciālās izglītības programmas 

speciālās izglītības klasēs Meirānu Kalpaka pamatskolā  2  

 

3.2.saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 9.4. punktu vienai pedagoga mēneša darba 

algas likmei tiek noteikts normētais skolēnu skaits: 11,5 skolēni  

 

3.3.pedagogu darba algas slodze (Sl)  tiek noteikta saskaņā ar šādu formulu: 
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Sl= SK n / 11,5 

 

3.4. mācību stundu plāna īstenošanai pedagogu atlīdzībai (A) piešķirtās mērķdotācijas 

aprēķins: 

  
A= Sl x 750 x 24,09%, kur 750 euro minimālā pedagoga darba algas likme mācību stundu 

plāna īstenošanai un 24,09% darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 

2020.gadā. 

 

3.5.finansējums (C) (motivācijas fonds): par pedagogu papildus pienākumiem, profesionālās 

darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 

2017. gada 10. augusta, kā arī pedagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai tiek 

paredzēti 16 procentus no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas (A) 

summas. 

 

3.6.Izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, 

psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs) darba 

samaksas finansēšanai (B) paredzot 20,43 procentus no pedagogu atlīdzībai (A) piešķirtās 

mērķdotācijas.  

 

3.7.pedagogiem, kas ir ieguvuši 3. vai 4. kvalitātes pakāpi līdz 2017.gada 9.augustam, 

atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītajam pedagogu mēneša darba likmju 

skaitam 2019.gada 1.septembrī, tiek aprēķinātas šādas piemaksas (D): 

 3.pakāpei 45 EUR 

 4.pakāpei 114 EUR 

 

(aprēķini 1.pielikumā) 

 

4.Mērķdotācijas bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai sadale pirmsskolas izglītības iestādei „Rūķīši” un Meirānu Kalpaka 

pamatskolai veikta proporcionāli Valsts izglītības informācijas sistēmā norādītajam bērnu 

skaitam 2019.gada 1. septembrī. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447 „Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 9.4. punktu bērnu skaita (SK) attiecība pret 

vienu pedagoga mēneša darba algas likmi ir 11,5 bērni un pedagogu darba algas slodze (Sl)  

tiek noteikta saskaņā ar šādu formulu: Sl= SK / 11,5 

 

4.1. pirmsskolas pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas aprēķins: 

  
A= Sl x 750 x 24,09%, kur 750 euro pirmsskolas pedagoga darba algas likme mācību stundu 

plāna īstenošanai un logopēdu darba samaksai, nosakot vienu amata likmi uz 200 bērniem no 

piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības uzsākšanai, 24,09% darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas 2020.gadā. 

 

4.2.finansējums (B): par pedagogu papildus pienākumiem, profesionālās darbības kvalitātes 

piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. 

augusta, kā arī samaksai par pedagogu papildus pienākumiem un pedagoga mēneša darba 

algas likmes palielināšanai tiek paredzēti 2 procentus no pedagogu atlīdzībai (A) noteiktās 

summas. 
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4.3. pedagogiem, kas ir ieguvuši 3. vai 4. kvalitātes pakāpi līdz 2017.gada 9.augustam, 

atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītajam pedagogu mēneša darba likmju 

skaitam 2019.gada 1.septembrī, aprēķinātas šādas piemaksas (C): 

 3.pakāpei 45 EUR 

 4.pakāpei 114 EUR 

 

(aprēķins 2.pielikumā) 

 

5.Mērķdotācijas interešu izglītībai Lubānas vidusskolā un Meirānu Kalpaka pamatskolā 

sadale veikta proporcionāli Valsts izglītības informācijas sistēmā norādītajam audzēkņu 

skaitam (SK) 2019.gada 1.septembrī, kā to nosaka Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu 

Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 8.punkts.  

 

5.1.mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu atlīdzībai piešķirtās mērķdotācijas aprēķins: 

  
A= Sl x 750 x 24,09%, kur 750 euro minimālā pedagogu darba algas likme un 24,09% darba 

devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2020.gadā.  

 

5.2.finansējums (B): profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir 

ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada 10. augusta, tiek paredzēts 2 procentu 

apmērā no pedagogu atlīdzībai (A) noteiktās summas. 

 

5.3. pedagogiem, kas ir ieguvuši 3. vai 4. kvalitātes pakāpi līdz 2017.gada 9.augustam, 

atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmā ievadītajam pedagogu mēneša darba likmju 

skaitam 2019.gada 1.septembrī, aprēķinātas šādas piemaksas (C): 

 3.pakāpei 45 EUR 

 4.pakāpei 114 EUR 

 

(aprēķini 3.pielikumā) 

 

 

Lubānas novada domes priekšsēdētājs     Tālis Salenieks 

 

 


