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Izmaiņas pedagogu darba samaksā

14.08.2018. MK apstiprināti grozījumi šādos MK noteikumos:

Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai
pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās
vidējās izglītības iestādēs”;

Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”;

Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības
iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība»;

Nr. 420 “Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem
privātajās izglītības iestādēs”;

Nr. 382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība»;

Nr. 523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās
izglītības programmas»
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Interešu izglītība (grozījumi MK noteikumos)

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija)

aprēķina mērķdotāciju pedagogu darba samaksai un valsts

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām par periodu

no kārtējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada

31. decembrim un par periodu no nākamā gada 1. janvāra

līdz nākamā gada 31. augustam atbilstoši izglītojamo skaitam

kārtējā gada 1. septembrī vispārējās pamata un vispārējās

vidējās izglītības iestādēs attiecīgajā administratīvajā

teritorijā.
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8.1 Pedagogiem, kuriem profesionālās darbības 3., 4. un
5. kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz
2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinošā
dokumenta derīguma termiņa beigām profesionālās darbības
kvalitātes piemaksām nepieciešamo finansējumu ministrija aprēķina
un sadala pašvaldībām, ņemot vērā:

8.1 1. informāciju, ko pašvaldības vai izglītības iestādes līdz
attiecīgā gada 5. septembrim ir ievadījušas un apstiprinājušas
Valsts izglītības informācijas sistēmā, par to pedagogu darba likmju
skaitu kārtējā gada 1. septembrī, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5.
kvalitātes pakāpi;

8.1 2. piemaksas apmēru atbilstoši Izglītības likuma pārejas
noteikumu 59. punktam;

8.1 3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
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https://likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/53496#p59


Iespēja noteikt piemaksu 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.
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Papildu finansējumu piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes 

novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši 

profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi, aprēķina līdz trim 

procentiem no šo noteikumu 8. punktā minētās mērķdotācijas.
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https://likumi.lv/ta/id/53496#p8


Prasības pedagogu izglītībai un 
profesionālajai kvalifikācijai

Mācību priekšmetu skolotājiem netiek prasīts ierobežojums
dalījumā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;

Par vispārējās pamata un vidējās izglītības skolotāju var strādāt
arī persona:
1) kurai ir augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds
izglītībā un zinātniskais darbs saistīts ar mācību priekšmeta
saturu vai didaktiku;
2) persona, kura studē mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes
nozarē un skolotāja mentora vadībā strādā vienā izglītības iestādē
ne vairāk kā vienu gadu (ja vēlas turpināt strādāt, tad jāiegūst
pedagoģiskā izglītība vai tiesības veikt pedagoģisko darbību);
3) pamatizglītības pirmā posma 1.klasē var strādāt pedagogs ar
pirmsskolas pedagoga kvalifikāciju vai apgūtu pedagoga
profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolas
saturā un didaktikā.
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• Citu mācību priekšmetu var mācīt pedagogs, kurš ieguvis vai
gada laikā uzsācis apgūt profesionālās kompetences pilnveides
programmu attiecīgajā mācību priekšmetā vismaz 160h apjomā

• speciālās izglītības programmas speciālās izglītības iestādēs vai
speciālās klasēs vai grupās, ir tiesīga strādāt persona, kurai ir
pedagoģiskā izglītība un apgūta profesionālās kompetences
pilnveides programma speciālajā izglītībā vai iegūta speciālās
izglītības skolotāja kvalifikācija

• ja iekļauts bērns ar speciālām vajadzībām, skolotājiem ieteicami
profesionālās kompetences pilnveides kursi, kuru tēma saistīta ar
speciālās izglītības tematiku
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• Pirmsskolā var strādāt arī pedagogs ar sākumizglītības
skolotāja kvalifikāciju.

• Profesionālās un interešu izglītības skolotājam, kura
slodze izglītības iestādē nav lielāka par 360 h gadā,
nav attiecināma prasība par pedagoģisko izglītību.

• Pedagogs karjeras konsultants:

1) augstākā izglītība + profesionālā pilnveides programma
pedagoģijā + profesionālās pilnveides programma pedagogs
karjeras konsultants;

2) augstākā pedagoģiskā un pedagoga karjeras konsultanta
kvalifikācija vai profesionālās pilnveides programma pedagogs
karjeras konsultants

1
1



• Bibliotekāram izglītība atbilstoši Bibliotēku

likumā noteiktajam (ja persona pieņemta darbā

kā izglītības iestādes bibliotekārs, viņam

nepieciešama profesionālās pilnveides

programma bibliotēku zinātnēs, ja, piemēram,

latviešu valodas skolotājs veic bibliotekāra

pienākumus, viņam tas iekļaujams amata

aprakstā un tiek veikta piemaksa par papildu

pienākumiem)
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Valsts nozīmes interešu izglītības 
iestādes

19.1pants. Valsts nozīmes interešu izglītības iestāde

(1) Interešu izglītības iestādes, kas īsteno interešu izglītības programmas,

tai skaitā zinātnes, tehnoloģiju, vides, inženierzinātņu un matemātikas jomā

un papildus veic interešu izglītības metodiskā centra un pedagogu

tālākizglītības centra funkcijas, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem

kritērijiem ir tiesīgas iegūt valsts nozīmes interešu izglītības iestādes

statusu.

(2) Lēmumu par valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statusa

piešķiršanu un anulēšanu pieņem Izglītības un zinātnes ministrija."
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Paldies par uzmanību!


