
 LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBA 
   

 Mazā Pils iela 1, Rīga, LV-1050  Nod. maks. kods: LV40008020804 
Tālr. 67226536, fakss 67212241  Nor. konts LV53UNLA0001001700906 

 e-pasts: lps@lps.lv    AS "SEB banka" 
 www.lps.lv    kods UNLALV2X 

 

LPSatz_021213_1120132927_Par Ministru kabineta rīkojuma projektu „Par mērķdotāciju sadalījumu 
pašvaldībām -pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam” 

 

Rīga 
02.12.2013. Nr. 1120132927/A1865 
Uz 29.11.2013. Nr. 01-10/5364 

Izglītības un zinātnes ministrijai 
 
 

Par Ministru kabineta rīkojuma 
projektu „Par mērķdotāciju 
sadalījumu pašvaldībām –
pašvaldību izglītības iestādēm 
2014. gadam” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi Ministru kabineta rīkojuma 
projektu „Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības 
iestādēm 2014. gadam” un nesaskaņo, jo ir šādi iebildumi:  

Ministru kabineta rīkojuma projektā „Par mērķdotāciju sadalījumu 
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014. gadam” Izglītības un 
zinātnes ministrijas piedāvātais mērķdotāciju aprēķins pedagogu atalgojumam par 
papildu pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību) gatavošana, skolēnu 
darbu labošana) un atbalsta pasākumiem (piemēram, konsultācijas, pagarinātās 
dienas grupas) nodrošināšanai no 2014. gada 1. janvāra paredz 38,9% no mācību 
stundu plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas, tas nozīmē, ka pedagogiem, 
kuri veic papildu pienākumus un atbalsta pasākumus, atalgojums no 2014. gada 
1. janvāra tiek samazināts par 1,1%, salīdzinot ar esošo atalgojumu. 

Vēršam uzmanību, ka pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu un 
speciālo skolu, kas nav internātskolas un speciālās pirmsskolas iestādes, pedagogu 
darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas aprēķina 
saskaņā ar 2009. gada 22. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1616 
„Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību 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”, kur noteikumu 
Nr. 1616 8.3. punktā noteikts, ka par pedagogu papildu pienākumiem un atbalsta 
pasākumiem finansējuma apmēru aprēķina, nepārsniedzot 40% no mācību stundu 
plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas. 
 
Priekšsēža p.i. Olga Kokāne 
02.12.2013. 14:15 
251 
Ināra Dundure 67508533,  
inara.dundure@lps.lv  
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


