
Atbalsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai

(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

LPS, 2018.gada 22.novembrī



Vienas vienības metodika
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- Piemēro vienlaicīgi gan SAM 8322, gan SAM 834 projektos 
pedagoģiskā un atbalsta personāla atalgojuma izmaksām, 
nosaka standarta likmi vienas darba stundas vērtībai 
(šobrīd 9,56 EUR kopējās izmaksas jeb 6,52 EUR bruto 
alga par vienu stundu)

- Spēkā no 01.12.2017. (faktiskās izmaksas līdz 
30.11.2017.), līdz ar to ir nepilna mācību gada 
novērtējums

- VVM ietver darba atalgojuma un atvaļinājuma izmaksas, 
neietver slimības pabalstus



Vienas vienības metodikas 
piemērošanas dati
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- 11.2018. apkopoti 97 pašvaldību dati par VVM 
piemērošanas ietekmi un faktiskajām izmaksām

- Uzkrājums – 54 pašvaldībās

- Negatīvs atlikums – 43 pašvaldībās, t.sk., 

- 21 pašvaldībā < 1000 EUR

- 9 pašvaldībās 1000 – 2000 EUR

- 13 pašvaldībās > 2000 EUR

- Pierīgas novadi: Ādaži, Ropaži, Baldone, Ikšķile, 

Ķekava, Ogre

- Pārējā Latvija: Rēzeknes pilsēta, Valmieras pilsēta, 

Daugavpils pilsēta, Smiltenes novads, Jēkabpils pilsēta, 

Talsu novads, Madonas novads



Kopējo izmaksu struktūra
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Atvaļinājumu izmaksu ietekme 
pašvaldībās ar negatīvu atlikumu
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- VVM atvaļinājuma robežvērtība noteikta atbilstoši MK not. 
Nr. 445 un Darba likumam

- 240 stundas / 1560 stundas = 15,38%

- Izmaksāto atvaļinājuma naudu atbilstība normai:

- 4 pašvaldībās no 43 iekļaujas normas rādītājā

- 39 pašvaldībās

- 15.38% - 20.00% 20 pašvaldības

- Virs 20% - 19 pašvaldības

- Cēloņi

- 2017./2018.m.g. uzkrājums veidojās tikai par periodu no 12.2017. 
jeb 75% no mācību gada vai 70% atskaitot atvaļinājumu ietekmi

- Atvaļinājuma naudu aprēķins balstās uz dienu (42), nevis stundu 
aprēķinu



Atvaļinājumu vērtības ietekmes 
modelēšanas dati pašvaldībās ar 
negatīvu atlikumu
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Atvaļinājumi kopā

Pret kopējo algu

% starpība ar VVM

7 456,50 -       

5 849,45 -       

13 305,95 -     

17%

Starpība pret teorētisko atv.

Slimības naudas

Kopā 

Starpība pret mīnusiem

200611,36

19%

4%

83% no izmaksu negatīvā atlikuma veidojas no pedagoga atalgojuma 

likmes pārsnieguma pret vidējo likmi



Priekšlikumi
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- 2018./2019.mācību gadā pārskatīt VVM 
piemērojamo likmi (IZM)

- Izvērtēt iespēju piemērot to no 01.09.2018.

- Paredzēt pašvaldību 2019.gada budžetā 
finansējumu iepriekšējo negatīvo atlikumu 
finansēšanai

- Netiešo izmaksu izmantošana negatīvo 
atlikumu finansēšanai

- Priekšlikums par VISC resursiem



Pašvaldības ar negatīvu atlikumu 
virs 2000 EUR
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Pašvaldības nosaukums

Pārskata periodā 

apstiprinātais 

atalgojums atbilstoši 

VVM 

Pārskata periodā 

aprēķinātais 

faktiskais 

atalgojums

t.sk., faktiski 

aprēķinātās 

slimības pabalsta 

naudas

t.sk., faktiski aprēķinātās 

atvaļinājuma naudas
Starpība

Atvaļināju

ma 

proporcija 

(VVM 

slieksnis 

15,38%)

Ādažu novada dome 37171 44440 115 8372 -7269 19%

Rēzeknes pilsētas pašvaldība 50019 56812 346 10735 -6793 19%

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 50007 55504 504 12897 -5497 23%

Valmieras pilsētas pašvaldība 57242 62521 463 12451 -5279 20%

Smiltenes novada dome 28713 33283 44 6557 -4571 20%

Ropažu novada pašvaldība 10146 14165 20 2313 -4018 16%

Baldones novada dome 10573 14539 2652 -3966 18%

Ikšķiles novada pašvaldība 10359 13266 58 2016 -2907 15%

Talsu novada Izglītības pārvalde 45432 48140 756 10659 -2708 22%

Madonas novada pašvaldība 4809 7506 1292 -2698 17%

Daugavpils pilsētas Izglītības 

pārvalde
162122 164636 1686 30374 -2514

18%

Ķekavas novada pašvaldība 17782 20138 127 4015 -2357 20%

Ogres novada pašvaldība 89147 91351  31,62 15244 -2204 17%



Vienas vienības izmaksu 
metodikas ieguvumi

Iespējas:

✓ iesaistīt pedagogus uz daļlaiku (t.sk. mazāk par 30%)

✓ segt atlīdzības izmaksas no tiešajām projekta izmaksām

✓ noteikt vienlīdzīgu pieeju atlīdzībai

✓ mazināt administratīvo slogu

Principi:
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1. iepriekš noteikts – MK noteikumos

2. objektīvs – piemērojams vienādi visiem iesaistītajiem
pedagogiem uz darba līguma pamata

3. taisnīgs – likme aprēķināta saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.445 un VIIS datiem
(vidējiem tarifikācijas datiem)

4. pierādāms – likme noteikta saskaņā ar metodikā
noteikto aprēķinu



Ierobežota atlase vs atklāta atlase

✓ Resursu ietaupījums projektu sagatavošanā & vadībā

✓ Elastība projekta īstenošanā

✓ Finanšu resursu pārvaldība

- iepirkumi

- 15% valsts līdzfinansējums 

- centralizēti risinājumi

✓ Vienmērīgs teritoriālais pārklājums

✓ Sistēmiska un vienota pieeja

✓ Kvalitātes vadība
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Paldies par uzmanību!

L.Voroņenko

liene.voronenko@832.visc.gov.lv


