
 

 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 
Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 

1. Esošais regulējums 
No projekta tiešajām izmaksām var apmaksāt tikai tāda 
personāla atalgojumu, kas strādā vismaz 0,3 slodzes no 
normālā darba laika. 
Netiešās izmaksas (administratīvai vai atbalsta 
funkcijām) ir 15% no kopējām atalgojuma izmaksām. 
 

Pašvaldības ikmēneša atskaites 
1) Iesniedz darba līgumu kopijas, algu aprēķinus, 

MU, darba laika uzskaites dokumentāciju 
2) Stundas likmi nosaka pašvaldība 

 

2. Piedāvātais risinājums slodžu ierobežojuma 
atcelšanai (no 01.09.2017.) 
No tiešajām izmaksām tiek finansēts personāla 
atalgojums neatkarīgi no slodzes apmēra (arī zem 0,3). 
Netiešās izmaksas (administratīvai vai atbalsta 
funkcijām) ir 15% no kopējām atalgojuma izmaksām. 
 
 
 

3. Vienas vienības metodika  
Tiek noteikta vienota pedagoga atalgojuma likme 
stundā visā Latvijā. Šobrīd plānotā likme 10 EUR 
ieskaitot visas sociālās garantijas. Netiešās izmaksas 
(administratīvai vai atbalsta funkcijām) ir 15% no 
kopējām atalgojuma izmaksām. 
 
 
 

Ietekme uz pašvaldību budžetu 
- Izmaksas administratīvā procesa nodrošināšana 
(grāmatvedība, iepirkumi) – daļēji finansētas no 
netiešām izmaksām projektā, daļēji - pašvaldības 
budžeta 
- Katra piesaistītā darbinieka jaunas amata vietas  
izveide pašvaldībā (nevis skolā) 
 
 

Pašvaldības ikmēneša atskaites  
1) Iesniedz darba līgumu kopijas, algu aprēķinus, 

MU, darba laika uzskaites dokumentāciju 
2) Stundas likmi nosaka pašvaldība 

 
 
 

Pašvaldības ikmēneša atskaites  
1) Atskaites par paveikto darba apjomu – stundu 
uzskaite, kas tiek reizināta ar vienas vienības izmaksu 
likmi un tiek izmaksāts finansējums atalgojuma pozīcijā 
2) Tiek noslēgtas papildu vienošanās pie esošajiem 

darba līgumiem skolās 

Ietekme uz pašvaldību budžetu 
- Vienkāršots administratīvais darbs (samazināta 
dokumentācija un izmaksas tā nodrošināšanai) 
- Ja noteiktā stundas likme (10 euro) ir zemāka par 
konkrētā darbinieka stundas likmi, pašvaldība finansē 
starpību 
- Samazinās plānotais kontaktdarba apjoms, jo esošās 
stundas likmes 80% pašvaldību ir zemākas un likmes 
paaugstinājums nav saistāms ar kopējā pašvaldības 
finansējuma palielināšanas iespēju 
 
 
 

Ietekme uz pašvaldību budžetu 
- Izmaksas administratīvā procesa nodrošināšana 
(grāmatvedība, iepirkumi) – daļēji finansētas no 
netiešām izmaksām projektā, daļēji - pašvaldības 
budžeta 
- Pašvaldības sedz sociālo garantiju izmaksas 
(piemaksas, apdrošināšanas, prēmijas, utt) 
 
 

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai 
Projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 

Ieguvumi 
- Pašvaldības izstrādā īstenošanas plānus, pamatojoties 
uz esošo regulējumu 
- Pašvaldības iespējas noteikt algas likmi un pieņemt 
personāla jautājumos autonomus lēmumus  
 
 

Ieguvumi 
- Pašvaldība var piesaistīt pedagoģisko personālu arī uz 
mazām slodzēm un attiecināt no projekta līdzekļiem 
- Palielinās finansējums netiešajām izmaksām  
 
 

Ieguvumi 
- Pašvaldība var neveidot jaunas amata vietas un 
atsevišķus grāmatvedības aprēķinus speciāli 
projektiem,- Būtiski samazinās atskaišu apjoms 
- Pedagoģiskajam personālam lielākajā daļā pašvaldību 
stundas likme par papildu darbu paaugstinās, līdz ar to 
iespējams piesaistīt augstas kvalifikācijas pedagogus 
(t.sk., privātos pakalpojumu sniedzējus), orientējot 
projekta pakalpojumu piedāvājumu uz kvalitāti, nevis 
kvantitāti un ātrāk sasniegt projektā plānotos rezultātus 
 
 


