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Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 13. un 27.punktu, un
41.panta pirmās daļas 2.punktu.
1.

Šie iekšējie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka valsts budžeta mērķdotācijas un
pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtību Ādažu novada domes (turpmāk – dome)
pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – iestāde) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pedagogu, vispārējās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – darba
samaksa).

2.

Noteikumi piemērojami domes budžetā kārtējam gadam apstiprinātajam finansējumam un
atbilstoši domei piešķirtajai valsts budžeta mērķdotācijai.

3.

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks:
3.1. līdz kārtējā gada 5.septembrim (profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – līdz
1.oktobrim) pārbauda iestāžu iesniegtos datus VIIS par īstenotajām izglītības
programmām un izglītojamo skaitu t.sk., arī interešu izglītības programmām, un
apstiprina to izmantošanu valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksas sadalei
iestādēm;
3.2. veic valsts mērķdotācijas sadali iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā
nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai;
3.3. apstiprina iestāžu vadītāju tarifikāciju.

4.

Domes Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists:
4.1. saskaņo pedagogu tarifikācijas VIIS sistēmā un nodrošina kontroli to atbilstībai
normatīvo aktu prasībām;
4.2. sniedz atzinumu Finanšu komitejai un domei par šo noteikumu 5.6.-5.8.apakšpunktā
noteikto darbību pamatotību.

5.

Iestādes vadītājs:
5.1. līdz kārtējā gada 5.septembrim nodrošina informācijas ievadīšanu VIIS par izglītojamo
skaitu iestādē kārtējā gada 1.septembrī (pa klasēm /grupām un izglītības programmām).
Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs informāciju ievada līdz 1.oktobrim;
5.2. nosaka pedagogu mēneša darba algas likmes un finansējumu pedagogu papildu
pienākumu izpildes samaksai no mācību stundu plāna īstenošanai aprēķinātās
mērķdotācijas;

5.3. nosaka pedagogu, kā arī iestādes vadītāju vietnieku un atbalsta personāla (bibliotekārs,
logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagoga
palīgs) darba samaksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, t.sk., izmantojot pedagoga
darba slodzes aprēķina metodiku, ņemot vērā vidējo izglītojamo skaitu klasē/grupā un
mācību priekšmetu, ko māca pedagogs;
5.4. veic pedagogu tarifikāciju Ministru kabineta noteiktā kārtībā un saskaņo to ar Izglītības
darba un jaunatnes lietu speciālistu;
5.5. aprēķina nepieciešamo finansējumu domes budžetā atbalsta personāla un to pedagogu
darba samaksai, kuri netiek finansēti no valsts budžeta mērķdotācijas un ziņo par to
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un Finanšu komitejā;
5.6. rīkojas šo noteikumu 5.5.punktā noteiktajā kārtībā, ja valsts budžeta mērķdotācija ir
nepietiekama pedagogu darba samaksai, lai nodrošinātu licencētās izglītības programmas
īstenošanu;
5.7. nekavējoties rakstiski informē Finanšu komiteju un Domi, ja objektīvu apstākļu dēļ
iestāde nespēj nodrošināt šo noteikumu izpildi, norādot neizpildes iemeslu un sniedzot
iespējamo risinājumu priekšlikumus.
6.

Domes Grāmatvedības daļa nodrošina obligāto pārskatu par valsts mērķdotācijas izlietojumu
sagatavošanu un iesniegšanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

7.

Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.
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