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Grozījumi 

Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumos Nr.447

“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 

samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un 

valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības 

iestādēs”
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Normas, kas tika iestrādātas noteikumos jau 

iepriekšējos gados un sāk darboties 2018./2019.m.g.:

➢Aprēķinot mērķdotāciju pašvaldībām skolēnu skaitam 7.-9.klasē piemēros
koeficientu 1,3, ja skolēnu skaits izglītības iestādē 7.-9.klašu grupā katrā
izglītības programmā būs lielāks par:

• 27 (21) – pārējie novadi, reģionālās nozīmes pilsētas novada laukos <0,5,
novados, kur skolēnu skaits blīvums <0,5;

• 48 (42) – Pierīgas pašvaldību novados;

• 60 (54) – reģionālās nozīmes pilsētās;

• 66 (63) – Rīgā un pārējās republikas pilsētās.

➢2018./2019.m.g. 1.-6.klases skolēnu skaitam piemēros koeficientu 1,25, ja
izglītības iestāde ir sākumskola līdz 70 skolēniem vai izglītības iestāde ir
reorganizēta un skolēnu skaits ir 70 skolēnu un mazāk.

➢ IZM līdz kārtējā gada 01.11. ministrijas tīmekļvietnē publisko informāciju
par vienam mēnesim aprēķināto valsts mērķdotācijas apmēru katrai izglītības
iestādei un pašvaldībai.
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Kas pašvaldībām mainīsies 2018./2019.mācību gadā 

(grozījumi):

➢Pašvaldībām septembrī tiek nodrošināts mērķdotācijas avansa maksājums 75% apmērā no
viena mēneša mērķdotācijas kārtējā gada periodam janvārim – augustam.

➢Līdz 31.08.2020. no mērķdotācijas finansē profesionāli orientēta virziena pamatizglītības
programmas ar padziļinātu mācību priekšmetu (izņemot mūziku) mācīšanu, saglabājot
koeficientu – 1,2.

➢Finansējums pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām tiks iekļauts «direktora
fondā», attiecīgi palielinot aprēķināto finansējuma apmēru (ne mazāk kā 14,5%).

➢Pašvaldības, kurām piederību administratīvajam iedalījumam (9.1., 9.2. un 9.3.apakšpunkts)
nosaka atkarībā no blīvuma, blīvumu aprēķinās ņemot vērā skolēnu skaitu iepriekšējā mācību
gadā.

➢Pašvaldības, sadalot mērķdotāciju izglītības iestādēm, būs tiesīgas pārdalīt starp izglītības
iestādēm papildu finansējumu atbalsta personālam, kā arī ilgstoši slimojošo skolēnu un bērnu
izglītošanai ārpus izglītības iestādēs (slimnīcās un sociālās aprūpes iestādēs).

➢Finansējums kvalitātes pakāpēm pirmskolas pirmsskolas izglītības skolotājiem – līdz 3%.
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Vidējās algas likmes skolotājiem

Vidējā algas likme skolotājiem (4 amati) no mērķdotācijas:

• 2017./2018.m.g. ir pieaugusi par 2,8% - 764,55 euro

• 2016./2017.m.g. – 744,02 euro

Vidējās algas likmes izmaiņas pa skolām 2017./2018.m.g.

(649 izglītības iestādes)
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Vidējās algas likmes izmaiņas Izglītības iestāžu 

skaits

%

Samazinās 97 15%

Nemainīga 273 42%

Pieaug 279 43%

Viens no kritērijiem, kāpēc pieaug vidējā algas likme izglītības iestādē saistīts ar

skolēnu skaita pieaugumu. Kopumā 267 iestādēs (41%) skolēnu skaits 1.-12.klasēs

pieaug, 18 izglītības (3%) iestādēs nemainās, savukārt 364 iestādēs (56%) samazinās.



Vidējā algas likme skolotājiem

(2016./2017.m.g. – 660 pašvaldību pamata un vidējās izglītības iestādes, 

2017./2018.m.g. – 649)
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Iepriekš apstiprināto normu izpilde

«12.1 Pašvaldību izglītības iestāžu kopējais pedagogu tarifikācijās

neatspoguļotais finansējums nevarēs būt lielāks par 2% no piešķirtās

mērķdotācijas.»

Valstī vidēji mērķdotācija no septembrim – decembrim aprēķinātās

mērķdotācijas nav atspoguļota tarifikācijā:

• 2016./2017.m.g. – 3%

• 2017./2018.m.g. – 1,2%

2017./2018.m.g. 22 pašvaldības tarifikācijā neatspoguļo 2,5% un vairāk no

aprēķinātās mērķdotācijas periodam septembris – decembris.
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Iepriekš apstiprināto normu izpilde

«17.1 Ja novadu un republikas pilsētu pašvaldību pārskatos,

kas iesniedzami līdz 15.janvārim, uzrādītais atlikums

(atbilstoši 1.pielikuma ailei "Atlikums uz pārskata perioda

beigām") pārsniedz vienu procentu no pašvaldībai piešķirtās

mērķdotācijas iepriekšējā budžeta gadā, ministrija samazina

mērķdotāciju pārsniegtās summas apmērā laika periodam no

kārtējā budžeta gada 1.septembra līdz 31.decembrim.»

Finansējuma apmērs, kas tiks ieturēts no pašvaldībām

2018.gada septembrī – decembrī ~ 1,4 milj. euro
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Grozījumi Ministru kabineta

05.07.2016. noteikumos Nr.445

„Pedagogu darba samaksas noteikumi”
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Plānotais zemākās mēneša darba algas likmes 

paaugstinājums izglītības iestāžu vadītājiem

Nr.p.k. Izglītojamo skaits izglītības iestādē
Zemākā mēneša darba 

algas likme (EUR)

1. no 3001 un vairāk 2060

2. no 2501 līdz 3000 1860

3. no 2001 līdz 2500 1660

4. no 1501 līdz 2000 1560

5. no 1001 līdz 1500 1430

6. no 801 līdz 1000 1200

7. no 501 līdz 800 1150

8. no 301 līdz 500 1050

9. no 151 līdz 300 1000

10. no 101 līdz 150 950

11. līdz 100 900 10



Piemaksas par pedagogu profesionālās 

darbības kvalitātes pakāpēm: 

Pedagogiem, kuri ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi saskaņā ar

MK 22.08.2017. noteikumiem Nr.501 ”Pedagogu profesionālās

darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība”, izglītības

iestādes vadītājs izglītības iestādei piešķirtā finansējuma ietvaros

nosaka piemaksu, kas ir proporcionāla pedagoga darba slodzei.

Pedagogiem, kuri ieguvuši vienādu kvalitātes pakāpi, piemaksas

apmēru par darba slodzi, kas atbilst mēneša darba algas likmei,

nosaka vienādu.

Piemēram: pedagogiem, kas izglītības iestādē ieguvuši 1.kvalitātes

pakāpi nosaka 30 euro piemaksu par darba slodzi, kas atbilst

mēneša darba algas likmei. Ja pedagoga darba slodze ir 0,5 likmes,

tad kvalitātes piemaksa par 1.pakāpi ir 15 euro.
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Projektā ietverti vairāki noteikumu Nr.445 

normu precizējumi:

1. Precizētas tarifikāciju veidlapas, iekļaujot papildus aili, kurā atspoguļot 
piemaksas par kvalitātes pakāpēm, kas iegūtas pēc 2017.gada 9.augusta, kad 
stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas noteica izmaiņas pedagogu 
profesionālās darbības vērtēšanā.

2. Mainīta 9.punkta redakcija, precizējot normatīvu par izglītības iestāžu 
vadītāju amata algas noteikšanu (dibinātāja apstiprināti kritēriji, izvērtējot 
izglītības iestādes vadītāja darba intensitāti un personīgo ieguldījumu 
izglītības iestādes attīstībā, var ņemt vērā izglītības iestādes vadītāja 
pedagoģiskā darba stāžu).

3. Precizēts 26.punkta formulējums par naudas balvu un prēmiju piešķiršanu.

4. Precizēts normatīvs par piemaksu par darbu īpašos apstākļos speciālo skolu 
pedagogiem, kas īsteno profesionālās pamatizglītības programmas. 

5. Ņemot vērā, ka 2017.gada augustā stājās spēkā grozījumi Darba likumā, 
precizēta 21.punkta redakcija, nosakot, ka, piemērojot stundu atalgojumu šo 
noteikumu 19. un 20. punktā minētajos gadījumos, stundas algas likmi 
aprēķina atbilstoši Darba likumā noteiktajam. 12



Grozījumi Ministru kabineta

15.07.2016. noteikumos Nr.477

„Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu 

speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

1
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Projektā ietverti vairāki noteikumu Nr. 477 

normu precizējumi:

1. Noteikumi Nr. 477 vairs nenosaka kārtību, kādā mērķdotāciju aprēķina 

internātskolām.

2. Speciālajām skolām papildu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri

normatīvos aktos par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes

novērtēšanas organizēšanu noteiktā kārtībā pēc 2017. gada 9. augusta ir

ieguvuši pedagogu profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi,

aprēķina līdz trīs procentiem no izglītības programmu īstenošanai

aprēķinātās mērķdotācijas.

3. Precizēti administratīvo amatu nosaukumi un finanšu atskaišu tabulas.
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Ministru kabineta noteikumu projekts

«Noteikumi par minimāli pieļaujamo izglītojamo 

skaitu un kritērijiem maksimāli pieļaujamā 

izglītojamo skaita noteikšanai klasē un klašu grupā 

vidējās izglītības pakāpē pašvaldību, valsts 

augstskolu un privātajās vispārējās izglītības 

iestādēs»
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Projektā ietvertās normas:
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Uzņemot izglītojamo vispārējās vidējās izglītības programmā,

pašvaldības, valsts augstskolas un privātās vispārējās izglītības

iestāde nodrošina, ka:

• republikas pilsētās Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava,

Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera un Ventspils

minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klasē ir ne mazāks

par 25 un kopējais izglītojamo skaits klašu grupā ir ne mazāks

par 138.



Projektā ietvertās normas:
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• Ādažu, Babītes, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas,

Mārupes, Olaines, Salaspils, Saulkrastu un Stopiņu novados un

reģionālās nozīmes attīstības centru pilsētās Aizkraukle, Alūksne, Balvi,

Bauska, Cēsis, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni,

Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums

un Valka minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klasē ir ne mazāks par

22 un kopējais izglītojamo skaits klašu grupā ir ne mazāks par 120.

• administratīvajās teritorijās, izņemot iepriekš minētajās pilsētās un novados,

minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits klasē ir ne mazāks par 20 un

kopējais izglītojamo skaits klašu grupā ir ne mazāks par 54.



2.4. pašvaldības un privātās vispārējās izglītības iestādes vidējās

izglītības pakāpes klasē – 12 un vidējās izglītības pakāpes klašu grupā – 33,

ja attālums līdz tuvākajai vispārējās izglītības iestādei, kas īsteno vispārējās

izglītības programmu vidējās izglītības pakāpē, ir 25 kilometri un vairāk;

2.5. vispārējās izglītības iestādes vidējās izglītības pakāpes klasē – 12

un vidējās izglītības pakāpes klašu grupā – 33, ja izglītības iestāde īsteno

vispārējās vidējās izglītības programmu, pamatojoties uz Latvijas

Republikas divpusēju vai daudzpusēju starptautisku līgumu.
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Paldies par uzmanību!


