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Nr.274
(protokols Nr.17, 17.§)

Par valsts 2020./2021.mācību gada piešķirtās
mērķdotācijas Valmieras pilsētas pašvaldības
dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības
un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai sadales kārtības noteikšanu
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas cita starpā
nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību,
Ministru kabineta 28.08.2001. noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas
kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.382) 10.punktu, kas cita starpā nosaka, ka pašvaldība
izveido komisiju programmu izvērtēšanai un mērķdotācijas sadalei, Ministru kabineta 15.07.2016.
noteikumiem Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”, Ministru kabineta 05.07.2016.
noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.445),
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu
darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās
izglītības iestādēs” (turpmāk – MK noteikumi Nr.447), Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) noteikumiem “Valmieras pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju
darba kvalitātes novērtēšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi), kas apstiprināti ar Pašvaldības
domes 26.11.2015. lēmumu Nr.467 (protokols Nr.12, 38.§),
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 12 (J.Baiks, R.Gailums, A.Kupriša, A.O.Brutāns, A.Gluhovs,
A.Skrastiņš, A.Klepers, E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav,
ATTURAS – nav, nolemj:
1. apstiprināt šādu valsts 2020./2021.mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Pašvaldības
dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu
darba samaksai sadales kārtību:
1.1. mērķdotācijas sadali veikt, ievērojot šādus rādītājus:
1.1.1. izglītojamo skaitu izglītības pakāpē un izglītības iestādes īstenotās izglītības
programmas, no kura aprēķina normēto izglītojamo skaitu, saskaņā ar MK
noteikumu Nr.447 6. un 7.punktu;
1.1.2. normētā izglītojamo skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas
likmi proporcijā 15,5:1, saskaņā ar MK noteikumu Nr.447 9.7.apakšpunktu;
1.2. izglītības iestādes vadītājs nodrošina pedagogu darba samaksas sadali piešķirtās
mērķdotācijas ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai šādā kārtībā:
1.2.1. veidojot no 0,6 līdz 1,0 procentiem rezerves fondu;
1.2.2. nodrošinot pedagogu pienākumu (klases audzināšana, stundu (nodarbību)
gatavošana, skolēnu darbu labošana, individuālais darbs/konsultācijas,
pagarinātās dienas grupas) izpildi:
1.2.2.1. matemātikas, valodu un literatūras mācību priekšmetos:

Vidējais izglītojamo skaits klasē / grupā

Mācību
stundas

Atbalsta
pasākumi*; **

Audzināšana****

mazāk par 9 (6)***
no 9, bet mazāk par 14 (no 6 līdz 12)***
no 14, bet mazāk par 19
no 19, bet mazāk par 25
25 un vairāk

21
21
21
21
21

2 (3)***
4 (5,5)***
7
9
11

1
2
3
4
5

1.2.2.2. eksaktajos (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, dabaszinības,
astronomija, informātika, datorika) un sociālajos (vēsture, kultūras
vēsture, kulturoloģija, politika un tiesības, sociālās zinības, veselības
mācība, psiholoģija, ekonomika, ētika, kristīgā mācība) mācību
priekšmetos:
Vidējais izglītojamo skaits klasē / grupā
mazāk par 9 (6)***
no 9, bet mazāk par 14 (no 6 līdz
12)***
no 14, bet mazāk par 19
no 19, bet mazāk par 25
25 un vairāk

Mācību
stundas
21

Atbalsta
pasākumi*; **
2 (3)***

21

3,5 (5)***

2

21
21
21

6
7.5
10

3
4
5

Audzināšana****
1

1.2.2.3. citos mācību priekšmetos (mūzika, sports, mājturība un tehnoloģijas,
vizuālā māksla, rasēšana, tehniskā grafika):
Vidējais izglītojamo skaits klasē /
grupā
mazāk par 9 (6)***
no 9, bet mazāk par 14 (no 6 līdz
12)***
no 14, bet mazāk par 19
no 19, bet mazāk par 25
25 un vairāk

Mācību
stundas

Atbalsta
pasākumi*; **

Audzināšana****

21

1,5 (2)***

1

21

3 (4)***

2

21
21
21

4
6
7.5

3
4
5

*Valmieras 2.vidusskolas cietuma klasēs strādājošiem pedagogiem atbalsta pasākumu
slodzes aprēķināšanā pielietot koeficientu 0.8;
**Fakultatīvām nodarbībām atbalsta pasākumu slodzes aprēķināšanā pielietot koeficientu
0.3;
***Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra mācību priekšmetu pedagogiem
slodzes aprēķināšanai dati norādīti iekavās;
****Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra mācību priekšmetu pedagogiem
klases audzināšanas stundas netiek pielietotas.

1.2.3. nodrošinot atbalsta pasākumus izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un
remigrējošiem izglītojamajiem;
1.2.4. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu un izglītības metodiķu
zemākās mēneša darba algas likmes:
Pedagoga amata (profesijas)
nosaukums
Pedagogs
Izglītības metodiķis

zemākā mēneša darba algas
likme, euro
790
874

1.2.5. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītāju darba algas noteikšana:

1.2.5.1. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu vadītājiem tiek noteikta
zemākā mēneša darba algas likme atbilstoši MK noteikumu Nr.445
1.pielikuma 3.tabulai:

Vadītājs

no 801 līdz 1000
no 501 līdz 800
no 301 līdz 500
no 151 līdz 300
no 101 līdz 150

1334
1278
1224
1168
1112

1.2.5.2. izvērtējot Izglītības iestāžu vadītāju darbu atbilstoši Noteikumiem tiek
noteikta vadītāju mēneša darba algas mainīgā daļa, kura tiek finansēta
no Pašvaldības budžeta;
1.2.6. pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādes vadītāja vietnieka un
struktūrvienības vadītāja mēneša darba algas tiek noteikta, ievērojot, ka:
1.2.6.1. likmes tiek noteiktas pēc proporcijas 1:200 izglītojamajiem;
1.2.6.2. Valmieras Valsts ģimnāzijai un Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijai
papildu 1.2.5.1.apakšpunktā noteiktajam tiek piešķirta izglītības
iestādes vadītāja vietnieka 1 likme;
1.2.6.3. sākumskolu un vidusskolu izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem
zemākā mēneša darba algas likme tiek noteikta 90 procentu apmērā no
izglītības iestādes vadītājam noteiktās zemākās mēneša darba algas
likmes (1.2.5.1.apakšpunkts);
1.2.6.4. ģimnāziju izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem zemākā mēneša darba
algas likme tiek noteikta atbilstoši MK noteikumu 445 7.punktam;
1.2.6.5. lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītības procesu, tiek noteikta šāda mēneša
darba algas mainīgā daļa:
Izglītības iestādes tips
Sākumskola
Vidusskola
Ģimnāzija

Finansējums 1 likmei
(euro) mēnesī
120
160
300

1.2.6.6. ja lēmuma 1.2.5.1.–1.2.5.5.apakšpunktā aprēķināto finansējuma
apmēru nav iespējams segt atbilstoši MK noteikumu Nr.447 13.punktā
noteiktam apjomam no valsts piešķirtās mērķdotācijas, Pašvaldība sedz
starpību no sava budžeta līdzekļiem;
1.2.7. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas - attīstības centra vadītāja mēneša darba
algas likme tiek noteikta saskaņā ar MK noteikumu Nr.445 4.pielikuma 2.punktā
noteikto, atbilstoši šā lēmuma 1.2.5.1.apakšpunktā dotajai tabulai un
1.2.5.2.apakšpunktam;
1.2.8. Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktora vietniekiem
zemākā mēneša darba algas likme tiek noteikta 90 procentu apmērā no
izglītības iestādes vadītājam MK noteikumu Nr.445 1.pielikumā noteiktās
zemākās mēneša darba algas likmes. Nosakot atalgojumu direktora vietniekam
pirmsskolā, par pamatu tiek ņemts izglītojamo skaits pirmsskolas izglītības
pakāpē, bet direktora vietniekiem skolā - izglītojamo skaits pamata un vidējās
izglītības pakāpēs;
1.2.9. izglītības iestādes vadītāja, vadītāja vietnieku un atbalsta personāla
(bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras
konsultants, pedagoga palīgs) darba alga tiek noteikta saskaņā ar MK
noteikumu Nr.447 8.4.apakšpunktu;
1.2.10.izglītības iestādes vadītājam, vadītāja vietniekam, sporta organizatoram,
struktūrvienību vadītājam, izglītības metodiķim, vadītāja vietniekam metodiskajā
darbā valsts ģimnāzijās, bibliotekāram, papildu amata pienākumiem tarificētā
mācību priekšmeta pedagoga darba apjoms nedrīkst pārsniegt septiņas

tarificētās stundas nedēļā, bet pārējiem pedagoģiskajiem darbiniekiem nedēļas
darba apjoms nedrīkst pārsniegt 40 tarificētās stundas;
1.2.11. noteikt Valmieras pilsētas Interešu izglītības jomu – tautu dejas, mūsdienu
dejas, koru, vizuāli plastiskās mākslas metodiskā darba vadītāju darba
atalgojumu 50 euro/mēnesī, kura tiek finansēta no Pašvaldības budžeta;
1.2.12.piešķirt Valmieras 2.vidusskolai vienu pedagoģisko likmi (pedagoga palīgs), kura
tiek finansēta no Pašvaldības budžeta līdzekļiem;
1.2.13.noteikt pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu sociālo pedagogu darba
slodzi, kura tiek finansēta no Pašvaldības budžeta:
Izglītības iestāde
Valmieras sākumskola
Valmieras Pārgaujas sākumskola
Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Valmieras 2.vidusskola
Valmieras 5.vidusskola
Valmieras Viestura vidusskola

Sociālā pedagoga darba
slodze (likmēs)
1,12
1,3
0,85
1,15
0,7
1
1,6

2. noteikt, ka saskaņā ar MK noteikumu Nr.382 10.punktu, valsts 2020./2021.mācību gadam
piešķirtās mērķdotācijas interešu izglītībai kārtību nosaka un sadali veic Pašvaldības Interešu
izglītības programmu izvērtēšanas komisija;
3. lēmums stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.
Domes priekšsēdētājs

Jānis Baiks

