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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
protokols Nr.22.

2018.gada 27.septembris

LĒMUMS Nr. 19.
Par grozījumiem nolikumā “Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības
nolikums” un noteikumu “Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Ķekavas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu sadalei”
atcelšanu
Izskatot jautājumu par grozījumiem nolikumā “Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku
atlīdzības nolikums”, apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.1.§
4., protokols Nr.33, un noteikumu “Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Ķekavas novada
pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu sadalei”
apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu Nr.5.§1., protokols
Nr.25, atcelšanu, konstatēts:
1.

Ministru kabinets 2018.gada 11.septembrī ir apstiprinājis grozījumus Ministru kabineta
2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi", kuri paredz
zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanu no 680 EUR, kas noteikta Ministru
kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, uz 710
EUR (pieaugums 4,4%). Atbilstoši tam tiek palielinātas arī izglītības iestāžu vadītāju,
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas īstenojošas koledžas
struktūrvienības vadītāju izglītības iestādē, kā arī izglītības metodiķu zemākās mēneša darba
algas likme.

2.

Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
7.punkts paredz, ka vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestāžu
vadītāju vietniekiem mēneša darba algas likmi nosaka izglītības iestādes vadītājs ne mazāk kā
80 procentu apmērā no izglītības iestādes vadītājam noteiktās zemākās mēneša darba algas
likmes.

3.

Apstiprinot grozījumus nolikumā “Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības
nolikums”, apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu Nr.1.§ 4.,
protokols Nr.33, zūd nepieciešamība noteikt kārtību valsts budžeta mērķdotācijas sadalei
Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba
slodžu sadalei, līdz ar ko ir nepieciešams atcelt Ķekavas novada pašvaldības noteikumus
“Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un darba slodžu sadalei”, apstiprināti ar Ķekavas novada
domes 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu Nr.5.§1., protokols Nr.25.

Pamatojoties uz:
- likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas
2018.gada 18.septembra sēdes atzinumu, Finanšu komitejas 2018.gada 20.septembra sēdes
atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 14 balsīm "Par" (Adats, Damlics, Geduševa, Jerums, Keisters, Klūdziņš, Līcis, Medne, Pozņaks,
Priede, Šaicāns, Variks, Vītols, Žilko), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,

Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Izdarīt Ķekavas novada pašvaldības nolikumā “Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku
atlīdzības nolikums”, apstiprināts ar Ķekavas novada domes 2016.gada 8.decembra lēmumu
Nr.1.§ 4., protokols Nr.33, šādus grozījumus:
1.1. Papildināt nolikuma 6.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:
“6.1. Pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no kārtējā gada 1. septembra līdz
nākamā gada 31. augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs. Pedagoga zemākā mēneša
darba algas likme ir ne mazāk kā iepriekšējā mācību gadā, ja nav mainījušies būtiski
apstākļi.
6.2. Izglītības iestādes vadītājs saņemto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai sadala
prioritārā secībā saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu, lai nodrošinātu:
6.2.1. mācību stundu un fakultatīvo nodarbību skaitu;
6.2.2. mācību stundu un fakultatīvo nodarbību sagatavošanu;
6.2.3. klases audzināšanu;
6.2.4. izglītojamo rakstu darbu labošanu;
6.2.5. individuālo un grupu darbu ar izglītojamiem;
6.2.6. konsultācijas;
6.2.7. metodisko darbu;
6.2.8. darbu pagarinātajā dienas grupā.”
6.3. Izglītības iestādes vadītājam, saskaņā ar iestādē apstiprinātajiem kritērijiem
izvērtējot pedagoga darba intensitāti un personīgo ieguldījumu izglītības iestādes
attīstībā, apstiprinātā valsts budžeta finansējuma ietvaros ir tiesības noteikt līdz 50
procentiem augstāku vispārējās izglītības un interešu izglītības pedagoga mēneša
darba algas likmi par valstī noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi.
6.4. Izglītības iestādes vadītājs aprēķina starpību starp skolai nepieciešamo finanšu
apjomu un valsts mērķdotāciju. Starpību starp skolai nepieciešamo finanšu apjomu
un valsts mērķdotāciju sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem, paredzot pašvaldības
budžeta plānā aprēķināto pašvaldības mērķdotācijas apmēru.’’
1.2. Izteikt nolikuma 9.punktu šādā redakcijā:
“9. Pirmsskolas pedagogu atalgojums par likmi (40 stundas nedēļā) tiek noteikts
atbilstoši darbinieka kompetenču un darba novērtēšanas rezultātiem, to apstiprina
iestādes vadītājs atbilstoši tabulai Nr.3
Tabula Nr.3
Pakāpe un attiecīgās mēnešalgas apmērs atbilstoši šī nolikuma III sadaļā
noteiktajai darbinieka kompetenču un darba rezultātu novērtējuma
kārtībai 1
Minimālās
1. pakāpe
2. pakāpe
3. pakāpe
Maksimālā
pakāpe
pakāpe
s likme
710
765
821
891
993

2

Maksimālās pakāpes likme, ja novērtēšanas punktu kopskaits ir 100-96;
3.pakāpes likme, ja novērtēšanas punktu kopskaits ir 95- 86;
2.pakāpes likme, ja novērtēšanas punktu kopskaits ir 85- 76;
1.pakāpes likme, ja novērtēšanas punktu kopskaits ir 75- 66;
Minimālās pakāpes likme, ja novērtēšanas punktu kopskaits ir 65 vai mazāks;”
1

1.3.

Izteikt nolikuma 10.punktu šādā redakcijā:
“10. Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu mēneša darba algas likmi laikposmam no
kārtējā gada 1. septembra līdz nākamā gada 31. augustam nosaka izglītības iestādes vadītājs
apstiprinātā budžeta finansējuma ietvaros. Pedagoga zemākā mēneša darba algas likme ir ne
mazāka kā 720 EUR par likmi ( 30 stundas nedēļā).”

1.4.

Izteikt nolikuma 10.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
“10.1.Izglītības iestādes vadītājam ir tiesības noteikt augstāku pedagoga mēneša darba algas
likmi par slodzi piešķirtā finansējuma ietvaros, pamatojoties uz pedagoga darba kvalitātes
izvērtēšanas nolikumu, nepārsniedzot pašvaldības finansējumu 70,00 EUR uz vienu pedagoģisko
likmi.”

1.5. Papildināt nolikumu ar 6.pielikumu šādā redakcijā:
“6. pielikums
Ķekavas novada izglītības iestāžu darbinieku atlīdzības nolikumam
Pedagogu darba slodzes aprēķināšana atbilstoši vidējam izglītojamo skaitam klasē/grupa un
mācību priekšmetam1
Matemātikas, literatūras un valodu mācību priekšmeti
Stundas
Izglītojamo
skaits klasē Kont.st. Kl. audz. Labošana
Ind.d./Konsult. Gatav.stundām Kopā
Līdz 14
21
2
2
2
2
29
15-19
21
3
3
3
3
33
20-24
21
4
4
4
4
37
25-30
21
5
5
4,5
4,5
40
Fizikas, ķīmijas, bioloģijas, vēstures, ekonomikas, ģeogrāfijas, informātikas, u.c. eksaktie
un sociālie mācību priekšmeti
Stundas
Izglītojamo
skaits klasē Kont.st. Kl. audz. Labošana
Ind.d./Konsult. Gatav.stundām Kopā
Līdz 14
21
2
1,5
1,5
1,5 27,5
15-19
21
3
2
2
2
30
20-24
21
4
3
2,5
2,5
33
25-30
21
5
4
3
3
36
Citi mācību priekšmeti
Stundas
Izglītojamo
skaits klasē Kont.st. Kl. audz. Labošana
Ind.d./Konsult. Gatav.stundām Kopā
Līdz 14
21
2
0,5
1
1 25,5
15-19
21
3
1
1,5
1,5
28
20-24
21
4
1,5
2
2 30,5
25-30
21
5
2
2,5
2,5
33
1

Izglītības iestādes vadītājs ir tiesīgs noteikt citādu stundu sadalījumu, nemainot paredzēto stundu kopskaitu

3

2.

Atcelt Ķekavas novada pašvaldības noteikumus “Kārtība valsts budžeta mērķdotācijas sadalei
Ķekavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un darba
slodžu sadalei”, apstiprināti ar Ķekavas novada domes 2016.gada 15.septembra sēdes lēmumu
Nr.5.§1., protokols Nr.25.

3.

Šis lēmums piemērojams ar 2018. gada 1. septembri un ir spēkā līdz 2018. gada 31.
decembrim.

Sēdes vadītājs:

(PARAKSTS*)

A.Vītols

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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