31.08.2022.

LĒMUMS
Cēsīs, Cēsu novadā

Nr.506

Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšanu
Ziņo D.Briede, Izglītības pārvaldes izglītības speciāliste
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena
no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 21.06.2022. 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”, pamatojoties uz Cēsu novada
domes 16.06. 2022. lēmumu Nr.348 “Par Cēsu novada pašvaldības Izglītības stratēģijas apstiprināšanu”
un ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 18.08.2022. atzinumu (protokols Nr.10), Izglītības,
kultūras un sporta komitejas 25.08.2022. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome, ar 12 balsīm par (Andris Melbārdis , Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis Grosbergs,
Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs), 3 - pret
(Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Laimis Šāvējs), atturas nav, nolemj:
1. Apstiprināt Cēsu novada domes noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu
novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai ” saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktors O.Kaulēns), Cēsu Valsts ģimnāzijai
(direktores p.i. I.Gaiķe), Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai
(direktore A.Avena), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolai (direktore R.Blaževica), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. i.Andersone), Dzērbenes
vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolai (direktors A.Sakss), Skujenes pamatskolai (direktore
A.Lukstiņa), Amatas pamatskolai (direktors V.Nītiņš), Drabešu Jaunajai pamatskolai (direktore
Kr.Paisuma), Zaubes pamatskolai (direktore V.Krūmiņa), Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolai
(direktore K.Straume), Jaunpiebalgas vidusskolai (direktors A.Ratiņš), Jauno Līderu vidusskolai
(direktore S.Vītola), Augšlīgatnes Jaunajai sākumskolai (direktore S.Ungura), Priekuļu vidusskolai
(direktore I. Apine), Liepas pamatskolai (direktore A. Kovaļova), Stalbes pamatskolai (J. Dzene),
Straupes pamatskolai (direktore D.Gaile), Vecpiebalgas vidusskolai (direktore I. Strelkova), Cēsu
pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja R.Siliņa), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības
iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja I.Vāvere), Līvu
pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Gabranova), Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādei
“Zvaniņi” (vadītāja D.Ceipiniece), Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja
Z.Karro), Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” (vadītāja Kr.Bernāne), Jāņmuižas
pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja I. Zariņa), Liepas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte”
(vadītāja E.Latko), Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja I.Liepiņa) nodrošināt lēmuma
izpildi.
3. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2022.

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 02.09.2016. lēmumu
Nr.232 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai”.
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei.
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Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība
Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai
I.Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi ,,Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Cēsu novada pašvaldības izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai” (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību , kādā:
1.1.1. pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju (turpmāk- mērķdotācija) pašvaldības
dibinātajām izglītības iestādēm (turpmāk – izglītības iestāde) bērnu no piecu gadu vecuma obligātās
izglītības programmas apguves īstenošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai
un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
1.1.2. sadala papildu valsts budžeta finansējumu izglītības iestādēm, kurām saskaņā ar Ministru
kabineta 21.06.2022. 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” aprēķina maiņas, (turpmāk –aprēķins) dēļ samazinās mērķdotācijas apmērs;
1.1.3. izglītības iestādes izstrādā un saskaņo tarifikāciju;
1.1.4. Izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz pārskatus par valsts budžeta mērķdotācijas
izlietojumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
II. Valsts mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales principi
2.1. Valsts budžeta mērķdotāciju izglītības iestādēm aprēķina un sadala saskaņā ar Latvijas Republikā
esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem šādā kārtībā:
2.1.1. visām izglītības iestādēm aprēķina mērķdotāciju pēc audzēkņu skaita pa grupām/klašu
grupām un izglītības programmām atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem;
2.1.2. izglītības iestādēm, kurām aprēķina maiņas dēļ palielinās viena mēneša mērķdotācijas
apmērs, salīdzinot ar to mērķdotācijas apmēru, kas veidotos 2022.gada 1.septembrī, ja mērķdotācijas
aprēķins tiktu veikts saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts
augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, palielinājums tiek nodrošināts pilnā apmērā;
2.1.3. izglītības iestādēm, kurām aprēķina maiņas dēļ samazinās mērķdotācijas apjoms salīdzinot
ar to mērķdotācijas apjomu, kas veidotos 2022. gada 1.septembrī, ja mērķdotācijas aprēķins tiktu veikts
saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr. 447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs”, procentuāli sadala papildus piešķirto valsts finansējumu, kuru valsts aprēķina pārejas
periodā līdz 2026.gada 1.septembrim;
2.1.4. izglītības iestāde izglītības procesa organizēšanu nodrošina saskaņā ar normatīvajos
dokumentos noteikto mācību priekšmetu un stundu īstenošanas plānu valsts mērķdotācijas piešķirtā
finansējuma apmērā.

2.2. Vispārējās izglītības iestādēm ar audzēkņu skaitu līdz 200, direktora algu finansē no pašvaldības
budžeta konkrētajā mācību gadā.
2.3. Vispārējās izglītības iestādēm ar audzēkņu skaitu līdz 100, vietnieku un atbalsta personāla algu finansē
no pašvaldības budžeta.
2.4. Izglītības iestāde saskaņā ar atbilstīgiem normatīvajiem dokumentiem izstrādā un saskaņo ar Izglītības
pārvaldi un Finanšu pārvaldi prēmiju, naudas balvu un piemaksu noteikšanas kārtību.
2.5. Pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju darba algas nosaka saskaņā ar Ministru
kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" un noteikumiem
“Par Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanas
kritērijiem”, kas stājas spēkā no 01.09.2022.
2.6. Pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu, kas realizē pirmsskolas izglītības
programmas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs izglītības procesa organizēšanai noteiktās izglītības iestādes vadītāja, vadītāja vietnieku
un atbalsta personāla amata vienības un darba slodzes nosaka atbilstoši audzēkņu skaitam izglītības
iestādē uz katra gada 1.septembri saskaņā ar noteikumos ,,Par pedagogu un atbalsta personāla amata
vienībām un darba slodzēm Cēsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” noteikto kārtību, kas
stājas spēkā no 01.09.2022.
III. Tarifikāciju iesniegšana un atskaišu sagatavošana
3.1. Izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas aprēķinu piešķirtā finansējuma
ietvaros, veicot tarifikāciju Ministru kabineta noteikumos un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā pa
finansējuma veidiem un izglītības pakāpēm (valsts budžeta finansējums, pašvaldības finansējums,
pirmsskolas izglītības pedagogu tarifikācija, vispārējās izglītības pedagogu tarifikācija, profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu tarifikācija, interešu izglītības pedagogu tarifikācija).
3.2. Lai nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajam finansējumam, izglītības iestādes vadītājs VIIS
elektroniski saskaņo tarifikāciju ar Izglītības pārvaldi.
3.3. Izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju apstiprina pašvaldības izpilddirektors pēc saskaņojuma ar
Izglītības pārvaldi.
3.4. Izglītības pārvalde sagatavo un iesniedz pārskatus par valsts budžeta mērķdotāciju izlietojumu
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
IV. Noslēguma jautājumi
4.1.Noteikumi stājas spēkā ar 01.09.2022.
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