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lēmumu (protokols Nr.22, 4.§) 
 

Kārtība, kādā tiek veikta valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un 
pedagogu slodžu sadale Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 
Izdota saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu 

 Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 35.punktu, Ministru kabineta 

 2022.gada 21.jūnija noteikumu Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

 budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības 

 iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 13. un 14.punktiem 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

1. Kārtība nosaka, kādā veidā tiek veikta mērķdotācijas sadale Rēzeknes novada pašvaldības 
izglītības iestādēm, kā arī, kāda ir ieteicamā pedagogu slodžu sadale  izglītības iestādēs. 

2. Kārtība mērķdotācijas sadalē attiecas uz izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, kā arī vispārējās pamatizglītības 
(izņemot speciālo pamatskolu) un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksas sadali starp izglītības iestādēm, kā arī uz profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. 

 
II. Mērķi un uzdevumi 

3. Noteikt mērķdotācijas sadales principus pašvaldībā. 
4. Noteikt vienotas ieteicamās prasības pedagogu slodžu sadalei Rēzeknes novada pašvaldības 

izglītības iestādēs. 
 

III. Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai sadale izglītības iestādēm 

5. Valsts budžeta mērķdotāciju bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu 
darba samaksai, tai skaitā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām, katrai 
izglītības iestādei sadala sekojoši: 

5.1. tiek aprēķināts skolotāja logopēda likmju skaits ( viena likme uz 200 bērniem) un 
kopējais mēneša finansējums skolotājiem logopēdiem; 

5.2. atlikušais finansējums tiek sadalīts pirmsskolas pedagogiem atbilstoši attiecīgā vecuma 
bērnu skaitam izglītības iestādē; 

5.3. bērnu skaitam speciālajās izglītības programmās tiek pielietoti Ministru kabineta 
noteiktie koeficienti; 

5.4. izglītības iestādes vadītājs, veicot pedagogu tarifikāciju, drīkst veikt finansējuma pārdali 
starp skolotāju logopēdu un pirmsskolas pedagogu finansējumu. 

6. Valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai, tai skaitā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 
piemaksām,  katrai izglītības iestādei sadala sekojoši: 
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6.1. no kopējā finansējuma atdala septiņus procentus atbalsta personāla darba samaksai un 15 
procentus iestādes vadītāja, viņa vietnieku un/vai struktūrvienību vadītāju darba 
samaksai; 

6.2. atlikušo finansējumu sadala starp izglītības iestādēm atbilstoši skolēnu skaitam, ievērojot 
Ministru kabineta noteiktos koeficientus, kas attiecas uz speciālo izglītības programmu 
skolēniem, neklātienes izglītības programmu skolēniem un pamatizglītības programmu 
ar augstākiem plānotajiem rezultātiem skolēniem. 

7. Atbalsta personāla darbam piešķirto finansējumu izglītības iestādēm sadala šādi: 
7.1. atbilstoši skolēnu skaitam katrā izglītības iestādē; 
7.2. skolēnu skaitam speciālajās izglītības programmās tiek pielietoti Ministru kabineta 

noteiktie koeficienti. 
8. Iestādes vadītāja, viņa vietnieku un/vai struktūrvienību vadītāju darba samaksai piešķirto 

finansējumu sadala šādi: 
8.1. tiek noteiktas iestādes vadītāju algas likmes atbilstoši pašvaldības Kārtībai, kādā tiek 

noteiktas Rēzeknes novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un 

metodiķu amata vienības un algas likmes; 
8.2. no atlikušā finansējuma tiek aprēķināts finansējums vadītāja vietnieku un/vai 

struktūrvienību vadītāju darba samaksai, ievērojot sekojošus nosacījumus: 
8.2.1. piešķirot šo amata vienību likmes atbilstoši izglītojamo skaitam katrā izglītības 

iestādē atbilstoši šādai tabulai: 
Izglītojamo 
skaits 

Vietnieku un/vai 
struktūrvienību vadītāju 
likmju skaits, ja nav 
struktūrvienības 

Vietnieku un/vai 
struktūrvienību vadītāju likmju 
skaits, ja ir struktūrvienība 
(pamatskola vai sākumskola) 

31-60 0,15 - 
61-90 0,25 - 
91-120 0,5 0,8 
121-175 1 1,3 
176-221 1,4 1,7 
222-271 1,8 2,1 
272-321 2,2 2,5 
322-371 2,6 2,9 
372-421 3 3,3 
422-471 3,4 3,7 
472 un vairāk 3,8 4,1 
 
8.2.2. finansējums katrai izglītības iestādei tiek aprēķināts 90% apmērā no šāda 

aprēķina: 8.2.1.apakšpunktā noteiktais likmju skaits tiek reizināts ar iestādes 
vadītāja algas likmi, kura noteikta atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai 
minimālajai algai, kas reizināta ar pašvaldības Kārtībā, kādā tiek noteiktas Rēzeknes 

novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un metodiķu 

amata vienības un algas likmes noteiktajam iestādes vadītāja darba intensitātes 
koeficientu. Vienas vadītāja vietnieka un/vai struktūrvienības vadītāja likmes algas 
likme šajā aprēķinā ir vismaz par 100,00 EUR  lielāka nekā  Ministru kabineta 
noteiktā minimālā pedagoga(izņemot pirmsskolas pedagogu) algas likme, kura 
reizināta ar koeficientu 11/3; 

8.2.3. izglītības iestādes vadītājs, nosakot savas izglītības iestādes vadītāja vietnieku 
un/vai struktūrvienības vadītāju likmju skaitu un algas likmi, drīkst palielināt vai 
samazināt šo amatu likmju skaitu atbilstoši 8.2.1.apakšpunkta tabulā noteiktajam 
savas iestādes vadībai piešķirtā finansējuma ietvaros; 
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8.3. katrai izglītības iestādei tiek summēti iestādes vadītājam un vadītāja vietniekiem un/vai 
struktūrvienības vadītājiem piešķirtie finansējumi, kuri tiek pievienoti šīs kārtības 
6.punktā un 7.punktā minētajiem finansējumiem, kopā veidojot katras izglītības iestādes 
mērķdotācijas apmēru. Mērķdotācijas apjomi tiek apstiprināti domes sēdē.  

9. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm finansējumu licencētajām izglītības programmām 
profesionālās ievirzes skolotāju darba samaksai nodrošina no piešķirtās valsts budžeta 
mērķdotācijas konkrētai izglītības iestādei, trūkstošo finansējumu mācību plānu īstenošanai 
sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

 
IV. Ieteicamā pedagogu slodžu sadales kārtība izglītības iestādēs 

10. Piešķirot vispārējās izglītības skolu skolotājiem slodzes, skolu direktoriem nepieciešams: 
10.1. sadalīt skolotājiem mācību stundas un fakultatīvās nodarbības, kas paredzētas 

izglītības programmu apstiprinātajos un ar Izglītības un sporta pārvaldi saskaņotajos 
mācību priekšmetu un stundu plānos, kā arī mācību priekšmetu un stundu plānos, kas 
paredzēti ilgstoši slimojošu izglītojamo mācību procesam; 

10.2. stundas imigrējošo un reemigrējošo izglītojamo atbalstam; 
10.3. turpmākajā sadalē, ja tas ir iespējams,  vēlams ievērot sekojošu prioritāro secību: 

10.3.1. stundas klases audzinātāja pienākumu veikšanai atbilstoši šādam 
izglītojamo skaitam klasē (tās netiek paredzētas speciālajā skolā, kā arī 
neklātienes izglītības programmās): 
10.3.1.1. 5–9 izglītojamie – līdz 2 stundām; 
10.3.1.2. 10–14 izglītojamie – līdz 3 stundām; 
10.3.1.3. 15–19 izglītojamie – līdz 4 stundām; 
10.3.1.4. 20–24 izglītojamie – līdz 5 stundām; 
10.3.1.5. 25 un vairāk izglītojamie – līdz 6 stundām; 

10.3.2. individuālajam darbam ar izglītojamajiem un konsultācijām par 28 
kontaktstundām (neskaitot fakultatīvās nodarbības) – līdz 2 stundām; 

10.3.3. izglītojamo rakstu darbu labošanai atbilstoši šādam vidējam izglītojamo 
skaitam klasēs un mācību priekšmetiem par 28 kontaktstundām (neskaitot 
fakultatīvās nodarbības): 
10.3.3.1. 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; 

10.3.3.2. 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; 

10.3.3.3. 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; 

10.3.3.4. 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; 

10.3.4. mācību stundu sagatavošanai par 28 kontaktstundām – līdz 2 stundām; 
10.3.5. stundas metodiskajam darbam izglītības iestādē, projektu vadībai un citām 

aktivitātēm, kas saistītas ar izglītības iestādes attīstību – pēc iestādes mācību un 
audzināšanas procesa kvalitatīva darba nodrošināšanas vajadzībām un 
finansiālajām iespējām; 

10.3.6. pagarinātās dienas grupas  skolotāja  darbam; 
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10.3.7. nodrošinot visu iepriekš minēto, paaugstināt pedagogu algas likmes. 
11. Piešķirot pedagogiem slodzes, profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas jomā direktoriem 

nepieciešams: 
11.1. sadalīt pedagogiem mācību stundas, kas paredzētas izglītības programmu mācību 

stundu plānos; 
11.2. papildus stundas līdz 2 stundām par 28 kontaktstundu (mācību stundu) slodzi: 

individuālajam darbam ar izglītojamajiem un konsultācijām, mācību stundu 
sagatavošanai, izglītojamo rakstu darbu labošanai, metodiskajam darbam izglītības 
iestādē, projektu vadībai un citām aktivitātēm, kas saistītas ar izglītības iestādes 
attīstību, kā arī izglītojamo sagatavošanai izstādēm, koncertiem, konkursiem un 
kolektīvai muzicēšanai. 

12. Piešķirot pedagogiem slodzes, profesionālās ievirzes sporta jomā direktoriem nepieciešams: 
12.1. sadalīt pedagogiem treniņu nodarbības (tai skaitā dalība sacensībās), kas 

paredzētas izglītības programmu mācību – treniņu nodarbību plānos; 
12.2. 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, veikšanai. 

13. Piešķirot slodzes pirmsskolas skolotājiem, izglītības iestādes vadītājs: 
13.1. sadala pedagogiem kontaktstundas ar izglītojamajiem; 
13.2. piešķir 4 stundas par 36 kontaktstundu slodzi par sagatavošanos nodarbību 

vadīšanai. 
14. Speciālās skolu direktors sadala piešķirtās internāta skolotāja likmes pedagogiem, lai 

nodrošinātu kvalitatīvu audzināšanas darba procesu savās skolās. 
 

V. Noslēguma jautājumi 
15. 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 un citam 
nepieciešamajam finansējumam. 

16. Kārtība stājas spēkā 2022.gada  1.septembrī. 
17. Atzīt par spēku zaudējušu 2021.gada  8.jūlija  kārtību “Kārtība, kādā tiek veikta valsts 

budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadale Rēzeknes 
novada pašvaldības izglītības iestādēs” (apstiprināta ar Rēzeknes  novada pašvaldības 
pagaidu administrācijas 08.07.2021. lēmumu  (protokols Nr.2, 3.§)). 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 M.Švarcs 


