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 “VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI SADALES KĀRTĪBA 

VENTSPILS  NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

41.panta pirmās daļas 2.punktu  

 

1. Noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ventspils novada pašvaldība (turpmāk-

pašvaldība) sadala tai Izglītības un zinātnes ministrijas aprēķināto valsts budžeta mērķdotāciju 

(turpmāk-mērķdotācija) pašvaldības 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. 

2. Mērķdotāciju pašvaldībai aprēķina Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk-ministrija) saskaņā ar 

normatīvajos aktos noteikto kārtību, atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzē 

reģistrētajam izglītojamo skaitam izglītības pakāpē uz attiecīgā gada 1.septembri. 

3. Mērķdotāciju pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk-izglītības iestāde) pašvaldībā 

plāno, aprēķina un sadala Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde (turpmāk-Izglītības 

pārvalde) sadarbībā ar izglītības iestādēm, atbilstoši pašvaldības izglītības noteiktajām attīstības 

noteiktajām prioritātēm, un Izglītības pārvaldes pieņemtos lēmumus apstiprina novada domes 

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komiteja. 

4. Mērķdotāciju izglītības iestādēm Izglītības pārvalde plāno, aprēķina un sadala saskaņā ar Ministru 

kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem 

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un šiem Noteikumiem. 

5. Izglītības pārvalde, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādē, ne mazāk kā 7 % no pašvaldībai 

piešķirtās mērķdotācijas izlieto atbalsta personāla (izglītības iestādes bibliotekārs,  skolotājs 

logopēds, izglītības psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants, pedagogu palīgs) 

darba samaksai, lai nodrošinātu: 

5.1.iekļaujošas izglītības mācību procesu izglītības iestādēs; 

5.2.individuālo vajadzību nodrošināšanu izglītojamajiem ar grūtībām mācībās. 

6. Izglītības pārvalde, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm, ne vairāk kā 15 % no pašvaldībai 

piešķirtās mērķdotācijas izlieto izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku darba samaksai. 

7. Izglītības iestāžu vadītāju darba algas likmi nosaka pašvaldība saskaņā ar pedagogu darba samaksu 

regulējošiem normatīvajiem aktiem un izvērtējot izglītības iestādes vadītāja darbu. 
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8. Izglītības iestāžu vadītāja vietnieku skaitu, darba slodzi un darba algas likmi piešķirtā finansējuma 

ietvaros ņemot vērā normatīvo aktu prasības, nosaka izglītības iestādes vadītājs. 

9. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma 

ietvaros un atbilstoši pedagogu tarifikācijai normatīvajā aktā par pedagogu darba samaksu noteiktajā 

kārtībā, kā arī izglītības iestādes attīstības plānā noteiktajām prioritātēm. 

10. Izglītības iestādes vadītājam, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, ir tiesības līdz 2% no pedagogu 

darba samaksas fonda mācību plāna īstenošanai novirzīt piemaksu nodrošināšanai pedagogiem, 

kuri nodrošina kvalitatīvu izglītības procesu, saskaņā ar izglītības iestādes pedagogu profesionālās 

darbības novērtēšanas kārtību. 

11. Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt noteikumos noteikto, tad izglītības 

iestādes vadītājs rakstiski informē Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldi. 

12. Ministrijas piešķirto finansējumu pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma 

izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai sadala Izglītības pārvalde, 

ņemot vērā izglītojamo skaitu un izglītības iestādē īstenojamās izglītības programmas. 

13. Izglītības pārvalde kontrolē aprēķināto mērķdotāciju izlietojumu izglītības iestādēs. Ventspils 

novada Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību nodrošina atskaišu par mērķdotācijas 

izlietojuma sagatavošanu un iesniegšanu ministrijai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

14.  Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.septembrī. 

 

 

 

 Domes priekšsēdētājs                                 A.MUCENIEKS 

 

 

 

 

 

 

 


