
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv 

 

LĒMUMS 

Dobelē 

 

30.08.2012.                   Nr. 208/9 

 

 

Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm 

bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 

darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības 

iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā” 

 

 Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2.punktu un 2009.gada 

22.decembra Ministru kabineta noteikumu 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” 11.punktu, 

Dobeles novada dome NOLEMJ: 

 

1. APSTIPRINĀT noteikumus „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā” (pielikumā). 

 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Dobeles novada domes 2010.gada 5.oktobra lēmumu 

Nr.265/16 „Par noteikumiem „Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības 

iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības 

pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un 

profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Dobeles novadā” 
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LATVIJAS REPUBLIKA 

DOBELES NOVADA DOME 
Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 

Tālr. 63707269, 63700137, 63720940, e-pasts dome@dobele.lv 

Pielikums 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Dobeles novada domes 

2012.gada 30.augusta 

sēdes lēmumu Nr.208/9 

 

2012.gada 30.augustā        Dobelē 

 

 

NOTEIKUMI 

Kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu 

vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un 

vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu 

darba samaksai Dobeles novadā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 

22.decembra noteikumu 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 pašvaldības 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 11.punktu, 

Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumiem 

Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk - 

mērķdotāciju) Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās, 

profesionālās izglītības iestāžu un izglītības atbalsta iestādes (turpmāk  – izglītības iestādes) 

pedagogu darba samaksai. 

2. Mērķdotāciju izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai atbilstoši normatīvajos aktos 

noteiktajiem kritērijiem aprēķina un sadala Dobeles novada Izglītības pārvalde (turpmāk – 

Izglītības pārvalde), ievērojot šādus rādītājus: 

2.1. izglītojamo skaits izglītības iestādē; 

2.2. izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas. 

3. Pedagoģisko likmju skaitu, izglītības iestāžu vadītāju un pedagogu darba algas likmi nosaka 

laika posmam no attiecīgā gada 1.janvāra līdz 31.augustam un no 1.septembra līdz 

31.decembrim. 

4. Izglītības iestādes vadītāja amata algas likmi nosaka Izglītības pārvalde, ņemot vērā 

izglītojamo skaitu (tai skaitā izglītojamo skaitu pirmsskolas grupās pie pamatskolām). 
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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; 

5.1.3. par gatavošanos stundām (nodarbībām); 

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; 

5.2. amatalgas palielināšanai mācību priekšmetu skolotājiem, kuri veic novada metodiskās 

apvienības vadītāja pienākumus, atbilstoši Izglītības pārvaldes rīkojumam; 

5.3. rezerves fonda veidošanai, paredzot finansējumu pedagogu aizvietošanai slimības laikā, 

pedagoga darba stāža izmaiņām, pēkšņai noteikšanai mājas apmācības ilgstoši 

slimojošam izglītojamajam, pedagogu atvaļinājumu kompensācijām un piemaksām par 

papildu pedagoģisko darbu. 

6. Lai nodrošinātu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu mācību 

priekšmetu un stundu plāna izpildi visām skolām, mērķdotāciju sadalot, iestādes ievēro šādus 

kritērijus: 

6.1. klases audzināšanas stundas tarificē : 

6.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē – līdz 4 stundām; 

6.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē – līdz 5 stundām; 

6.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē – līdz 6 stundām. 

6.2. mācību stundu (nodarbību) sagatavošanai mācību priekšmetu skolotājiem (tai skaitā 

pirmsskolas izglītības)  tarificē līdz 2 stundām nedēļā par vienu darba likmi.  

6.3. rakstu darbu labošanai par vienu darba likmi tarificē: 

6.3.1. valodās, literatūrā un matemātikā: 

6.3.1.1. līdz 15 izglītojamajiem klasē - līdz 4 stundām; 

6.3.1.2. 16 līdz 25 izglītojamie klasē - līdz 5 stundām; 

6.3.1.3. 26 un vairāk izglītojamo klasē - līdz 6 stundām; 

6.3.2. citos mācību priekšmetos – līdz 1 stundai nedēļā neatkarīgi no izglītojamo skaita. 

6.3.3. Vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs individuālajam darbam ar 

izglītojamajiem mācību priekšmetos par vienu darba likmi tarificē līdz 2 stundām. 

Valsts ģimnāzijā var tarificēt vairāk par 2 darba stundām esošā darba samaksas 

fonda ietvaros.  

7. Izglītības un izglītības atbalsta iestādes vadītājs tarifikācijas saskaņo Izglītības pārvaldē. 
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