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Kārtība, kādā tiek   veikta valsts  budžeta  mērķdotācijas  pedagogu  darba  samaksai  

un pedagogu  slodžu  sadale  Daugavpils novada pašvaldības izglītības  iestādēs 

 

Izdoti saskaņā  ar  Latvijas Republikas likuma 

“Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas  

27.punktu, Ministru  kabineta 2016.gada 5.jūlija 

noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi” 35.punktu un Ministru  kabineta 

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” 12. un 14.punktu  

     

I. Vispārīgie  jautājumi 

 

1. Kārtība, kādā tiek  veikta valsts  budžeta  mērķdotācijas  pedagogu  darba  samaksai  un 

pedagogu  slodžu  sadale  Daugavpils novada pašvaldības izglītības  iestādēs (turpmāk – 

Kārtība), nosaka, kādā veidā  tiek veikta pedagogu slodžu sadale Daugavpils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs. 

2. Kārtība  attiecas  uz  visām  Daugavpils novada  pašvaldības  izglītības  iestādēm. 

 

II. Mērķi  un  uzdevumi 

 

3. Noteikt vienotas prasības pedagogu  slodžu sadalei Daugavpils novada pašvaldības 

izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības iestāde). 

4. Nosakot pedagogu slodzes, ņemt vērā izglītības programmas, ko īsteno izglītības iestāde, 

izglītojamo skaitu klasē, mācību priekšmetu, ko pedagogs māca, kā arī izglītības  

iestādei  piešķirto  finansējumu  pedagogu  atalgojumam. 
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III. Valsts  budžeta  mērķdotācijas  pedagogu  darba  samaksai  sadale  izglītības  

iestādēs 

 

5. Valsts  budžeta mērķdotācijas  pedagogu  darba  samaksai  sadali  veikt  katrai  izglītības  

iestādei atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas katrai izglītības iestādei  

aprēķinātajam pedagogu darba samaksas fondam, kura aprēķināšanā ņemti vērā šādi  

parametri: izglītojamo  skaits  iestādē  atbilstoši  izglītības  pakāpēm, papildus  

koeficienti  dažādām  izglītības programmām un  izglītības  pakāpēm, normētā  bērnu  

skaita  attiecība  atbilstoši  pašvaldību  sadalījumam. 

 

IV. Ieteicamā  pedagogu  slodžu  sadales  kārtība  izglītības  iestādēs 

 

6. Piešķirot  vispārizglītojošo  skolu un Medumu internātpamatskolas  skolotājiem  slodzes, 

skolu  direktoriem nepieciešams:    

6.1. sadalīt skolotājiem mācību stundas un fakultatīvās nodarbības, kas paredzētas  

izglītības  programmu apstiprinātajos un ar  Daugavpils novada domes Izglītības  

pārvaldi  saskaņotajos mācību  priekšmetu  un  stundu  plānos, kā  arī  mācību  

priekšmetu  un  stundu  plānos, kas  paredzēti  ilgstoši  slimojošu  izglītojamo  

mācību  procesam; 

6.2. turpmākajā  sadalē  iesakāms  ievērot  šādu  prioritāro  secību: 

6.2.1. stundas  klases  audzinātāja  pienākumu  veikšanai  atbilstoši šādam  izglītojamo 

skaitam  klasē (tās  netiek  paredzētas  neklātienes  izglītības  programmās): 

6.2.1.1. 5-9  izglītojamie – līdz 2  stundām, 

6.2.1.2. 10-14 izglītojamie – līdz 3 stundām, 

6.2.1.3. 15-19 izglītojamie – līdz 4 stundām, 

6.2.1.4. 20-24 izglītojamie – līdz 5 stundām; 

6.2.2. individuālajam darbam ar izglītojamajiem un konsultācijām par 21  

kontaktstundu (neskaitot  fakultatīvās  nodarbības) – līdz  2  stundām; 

6.2.3. izglītojamo rakstu darbu labošanai atbilstoši šādam vidējam izglītojamo  skaitam 

klasēs  un  mācību  priekšmetiem  par  21  kontaktstundu (neskaitot  fakultatīvās  

nodarbības): 

6.2.3.1. 5-9 izglītojamie - matemātikas, valodu un literatūras – līdz 2 stundām; 

eksaktajos un sociālo zinību mācību priekšmetos, kā arī sākumskolas 

skolotājiem, kuri māca  dažādu  jomu  mācību  priekšmetus,  - līdz 1 stundai, 

citos mācību  priekšmetos – līdz  0,5  stundām, 

6.2.3.2. 10-15 izglītojamie – matemātikas, valodu un literatūras – līdz 3 stundām; 

eksaktajos un sociālo zinību mācību priekšmetos, kā arī sākumskolas 

skolotājiem, kuri māca  dažādu  jomu  mācību  priekšmetus,  - līdz 2 stundām, 

citos mācību  priekšmetos – līdz  1  stundai, 

6.2.3.3. 16-21 izglītojamie - matemātikas, valodu un literatūras – līdz 4 stundām; 

eksaktajos un sociālo zinību mācību priekšmetos, kā arī sākumskolas 

skolotājiem, kuri māca  dažādu  jomu mācību  priekšmetus,    - līdz 3 stundām, 

citos mācību  priekšmetos – līdz  1,5  stundām, 

6.2.3.4. 22 un vairāk izglītojamie - matemātikas, valodu un literatūras –līdz 5 stundām; 

eksaktajos un sociālo zinību mācību priekšmetos, kā arī sākumskolas 

skolotājiem, kuri māca dažādu  jomu  mācību  priekšmetus,    - līdz 4 stundām, 

citos mācību  priekšmetos – līdz  2 stundām, 

6.2.4. mācību  stundu  sagatavošanai  par  21  kontaktstundu – līdz  2  stundām, 
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6.2.5. stundas  metodiskajam  darbam  izglītības  iestādē, projektu  vadībai  un  citām  

aktivitātēm, kas  saistītas  ar  izglītības  iestādes  attīstību – pēc  izglītības 

iestādes  mācību  un  audzināšanas  procesa  kvalitatīva  darba  nodrošināšanas  

vajadzībām  un  finansiālajām  iespējām.   

7. Piešķirot  pedagogiem  slodzes, Daugavpils novada sporta  skolas direktoram 

nepieciešams:    

7.1. sadalīt pedagogiem treniņu nodarbības (t.sk., dalība  sacensībās), kas paredzētas  

izglītības  programmu mācību – treniņu  nodarbību plānos; 

7.2. papildus  stundas līdz 2 stundām  par  28  kontaktstundu  (treniņu  nodarbību) slodzi: 

treniņu nodarbību sagatavošanai, izglītojamo pavadīšanai dalībai sacensībās, 

metodiskajam darbam izglītības iestādē un citu aktivitāšu, kas  saistītas  ar  izglītības  

iestādes  attīstību un darba uzdevumu  veikšanai. 

8. Piešķirot  slodzes pirmsskolas skolotājiem, izglītības  iestādes  vadītājs: 

8.1. sadala  pedagogiem  kontaktstundas  ar  izglītojamajiem; 

8.2. piešķir līdz 4  stundām  par  36  kontaktstundu slodzi  par  sagatavošanos nodarbību   

vadīšanai. 

9. Medumu internātpamatskolas  direktors sadala  piešķirtās  internāta  skolotāja  likmes  

pedagogiem, lai  nodrošinātu  kvalitatīvu  audzināšanas  darba  procesu  savā  skolā. 

10. Pārējo  no  valsts  budžeta  finansēto  pedagogu slodzes  sadala  šādi: 

10.1. vispārizglītojošajās skolās - direktoru vietnieku (izglītības jomā) un  struktūrvienību  

vadītājiem – atbilstoši izglītības iestādei iedalītās 12% mērķdotācijas papildus  

finansējuma, kurš atlicis  pēc  izglītības  iestādes  vadītāja  aprēķinātās  algas  daļas; 

10.2. vispārizglītojošajās skolās un Medumu internātpamatskolā - pārējiem pedagogiem 

(skolotājs  logopēds, izglītības psihologs, izglītības iestādes  bibliotekārs, speciālais  

pedagogs, pedagoga palīgs, pedagogs karjeras konsultants, izglītības metodiķis) – 

atbilstoši  izglītības iestādei iedalītās 6% (Medumu internātpamatskolā – 18 %)  

mērķdotācijas  papildus  finansējuma, pedagogu amatus un amatu  likmes  lielumu,  

nosakot  atbilstoši  katras  izglītības  iestādes  prioritātēm. 

 

V. Noslēguma  jautājumi 

 

11. Izglītības  iestādes  vadītājs, veicot  pedagogu  slodžu  sadali  un,  ņemot  vērā  piešķirto  

finansējumu  pedagogu  atalgojumam, plāno  vakantos  līdzekļus  promesošu  pedagogu  

darba aizvietošanas apmaksai, mācību gada laikā konstatēto ilgstoši slimojošu  

izglītojamo mācību procesa finansēšanai, pedagogu atvaļinājuma izmaksu  izlīdzināšanai  

u.c. nepieciešamajam  finansējumam.  

12. Kārtība stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri – vispārējās  izglītības  iestādēs, ar  

2017.gada  1.janvāri – Daugavpils  novada sporta skolā.  

13. Atzīt par spēku zaudējušiem ar 2016.gada 1.septembri šādus Daugavpils novada domes   

      lēmumus: 

13.1. 2013.gada 30.septembra lēmumu Nr.990 „Par noteikumu “Valsts budžeta 

mērķdotāciju novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un novada pašvaldības vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

Daugavpils novada pašvaldībā sadales kārtība” apstiprināšanu”; 

13.2. 2014.gada 16.janvāra lēmumu Nr.3 “Par grozījumu Daugavpils novada domes 

2013.gada 30.septembra noteikumos Nr.4 “Valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības 

izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 
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darba samaksai un novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Daugavpils novada pašvaldībā 

sadales kārtība””; 

13.3. 2014.gada 30.decembra noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Daugavpils novada domes 

2013. gada 30. septembra noteikumos Nr.4 „Valsts budžeta mērķdotāciju novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto 

pedagogu darba samaksai un novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai Daugavpils novada 

pašvaldībā sadales kārtība””. 

 

 

 

Daugavpils novada domes 

priekšsēdētāja          J.Jalinska 

  

  
 


