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2018. gada 3. septembrī        Nr. 3-7/31  

PEDAGOGU DARBA KVALITĀTES NOVĒRTĒŠANAS UN MATERIĀLĀS 

STIMULĒŠANAS KĀRTĪBA 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019. gada 19. septembra direktores rīkojumu Nr. 1-10/31) 

           Vispārējās izglītības likuma  
10. panta trešās daļas otro punktu 

 

Ikšķiles novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem  
“Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ikšķiles novada pašvaldības 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, darba slodzes aprēķināšanai un 

pedagogu darba samaksas kārtība no pašvaldības budžeta līdzekļiem” 

trešās daļas trīspadsmito punktu un 2. pielikumu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 
  

1. Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtība (turpmāk – Kārtība) 
nosaka, kā Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Tīnūžu sākumskola (turpmāk 
– Skola) pedagogiem tiek piešķirta piemaksa par papildus darbu, piemaksa par darba kvalitāti 
(turpmāk tekstā – Piemaksas) un kā tiek sadalītas Naudas balvas. 
2. Piemaksu un Naudas balvu apmēru darba samaksas fonda ietvaros Skolas pedagogiem, atbalsta 
personālam un Skolas direktora vietniekam nosaka Skolas direktors ar ikmēneša rīkojumu, ņemot 
vērā Skolas pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un materiālās stimulēšanas komisijas 
(turpmāk – Komisija) lēmumu.  
 

II. Komisijas sastāvs 

  

3. Piemaksas un piemaksu apmēru nosaka Komisija šādā sastāvā: 
3.1. Skolas direktora vietnieks; 

3.2. Pirmsskolas metodiskās komisijas vadītājs; 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019. gada 19. septembra direktores rīkojumu Nr. 1-10/31) 

3.3. Trīs Skolas pedagoģiskie un/vai atbalsta komandas darbinieki. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019. gada 19. septembra direktores rīkojumu Nr. 1-10/31) 

 

  

III. Komisijas darbības principi 
  

4. Komisijas darbojas saskaņā ar šo Kārtību. 
5. Komisijas priekšsēdētājs ir Skolas direktora vietnieks. 
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6. Komisijas priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā veic Skolas direktora vietnieka 
pienākumu izpildītājs. 
7. Komisijas darba organizatoriskā forma ir komisiju sēdes. 
8. Komisijas sēde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komisijas locekļiem. 
Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās līdzīgi, izšķirošā 
balss ir Komisijas priekšsēdētājam. 
9. Komisijas darbā bez balss tiesībām var tikt pieaicināti izglītības iestādes pedagoģiskie 
darbinieki, kuri nav Komisijas locekļi. 
10. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokoli un citi Komisijas dokumenti glabājas izglītības 
iestādē atbilstoši iestādes lietu nomenklatūrai. 
11. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs katra mēneša pēdējā nedēļā vai pēc 
vajadzības. 
12. Komisijas noteiktā Piemaksa un / vai Naudas balva vienam darbiniekam nedrīkst pārsniegt 
normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. 
13. Gadījumos, kad tiek pieņemti lēmumi par Piemaksu un/ vai Naudas balvas piešķiršanu 
Komisijas locekļiem, attiecīgais Komisijas loceklis balsojumā nepiedalās. 
  

IV. Piemaksu sadales kritēriji 
  

14. Piemaksas un Naudas balvas Skolas pedagogiem, atbalsta personālam un Skolas direktora 

vietniekam piešķir, ievērojot šādus vērtēšanas kritērijus: 
 

 Piemaksas apjoms 

Metodiskā darba koordinēšana, metodisko komisiju vadīšana 60 EUR 

Atbalsta komandas vadīšana 60 EUR 

Ja klasē/mācību priekšmetā tiek īstenota speciālā izglītības 
programma 

10 EUR par katru 

izglītojamo 

Eko skolas koordinēšana 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019. gada 19. septembra 

direktores rīkojumu Nr. 1-10/31) 

60 EUR 

Projekta Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 
koordinēšana 

40 EUR 

Individuālo izglītības plānu izstrādes koordinēšana pārraudzība Līdz 30 EUR 

Skolas pasākumu koordinēšana Līdz 60 EUR 

Projekta Brīvprātīgo darbs koordinēšana skolā  Līdz 40 EUR 

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinēšana Līdz 40 EUR 

Sanāksmju un sēžu protokolēšana Līdz 20 EUR 

Pasākumu, projektu realizēšana Līdz 30 EUR 

Intelektuālu, informatīvu un izglītojošu pasākumu un semināru 
organizēšana 

Līdz 50 EUR 

Piedalīšanās novada, starpnovadu, republikas pasākumos, 
sacensībās, konkursos. 
Darbs ar talantīgajiem bērniem, gatavojoties olimpiādēm, 
konkursiem, sacensībām un apmaiņas programmas 
audzēkņiem. 

Līdz 30 EUR 

Skolas telpu dekorēšana atbilstoši gadalaikam, svētkiem utt. 
Svētkiem nepieciešamās atribūtikas izgatavošana. 

Līdz 30 EUR 

STOP 4-7 nodarbību un Džimbas deviņu soļu drošības 
nodarbību vadīšana un organizēšana 

(dzēsts ar direktores rīkojumu Nr. 1-10/31 no 2019. gada  

19. septembra) 

Līdz 50 EUR 
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Jomu koordinatoriem novadā, ja nav iespējams tarificēt 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019. gada 19. septembra 

direktores rīkojumu Nr. 1-10/31) 

Līdz 40 EUR 

Savas pieredzes un zināšanu popularizēšana Līdz 30 EUR 

Mācību metodisko materiālu veidošana Līdz 50 EUR 

Jauno tehnoloģiju apguve un izmantošana mācību procesā Līdz 30 EUR 

Citu papildus pienākumu veikšana Līdz 50 EUR 

 

 

15. Piemaksas un Naudas balvas Skolas pirmsskolas pedagogiem, atbalsta personālam piešķir, 
ievērojot Ikšķiles novada pašvaldības iekšējos noteikumus “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales 
kārtība Ikšķiles novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai, darba slodzes 

aprēķināšanai un pedagogu darba samaksas kārtība no pašvaldības budžeta līdzekļiem”  

2. pielikumu. 

 

Pirmsskolas pedagogu piemaksa no pašvaldības budžeta līdzekļiem 

 

Nr.p.k. 

Piemaksas 

apjoms 

(EUR) 

Kritērijs 

1.  20 EUR 
no 17-20 izglītojamie grupā (izņemot mūzikas un sporta 
pedagogu) 

2.  40 EUR 
no 21 un vairāk izglītojamie grupā (izņemot mūzikas un sporta 
pedagogu) 

3.  10 EUR 
ja grupā tiek īstenota speciālā programma izglītojamajiem ar 
valodas traucējumiem  

4.  15 EUR 
ja grupā tiek īstenota speciālās programmas izglītojamajiem ar 
jauktiem attīstības traucējumiem 

5.  Līdz 80 EUR 

Par personīgo ieguldījumu (t.sk. atbalsta personāls): 
5.1. savas pieredzes un zināšanu popularizēšana; 
5.2. sadarbība ar bērnu vecākiem, pozitīvas motivācijas 

veidošanai mācību procesā; 
5.3. jauno tehnoloģiju apguve un izmantošana mācību 

procesā. 

6.  Līdz 40 EUR 

Papildus darbs (t.sk. atbalsta personāls): 
6.1. Mācību metodisko materiālu veidošana, izgatavošana; 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2019. gada  
19. septembra direktores rīkojumu Nr. 1-10/31) 

6.2. projektu realizēšana; 
6.3. intelektuālu, informatīvu un izglītojošu pasākumu un 

semināru organizēšana; 
6.4. piedalīšanās novada, starpnovadu, republikas 

pasākumos, sacensībās, konkursos. 

7.  60 EUR 
Pirmsskolas metodiskās komisiju vadīšana. 
(iekļauts ar direktores rīkojumu Nr. 1-10/31 no 2019. gada  
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19. septembra) 

 

 

16. Piešķirot Piemaksas un Naudas balvu, vērtēšanas kritēriju izvērtēšanā Komisija lieto vienotus 
principus.  

17. Piemaksas un Naudas balvas Skolas pedagogiem, atbalsta personālam un Skolas direktora 
vietniekam tiek piešķirtas vienu reizi mēnesī – tekošajā mēnesī – par iepriekšējo mēnesi, ņemot 
vērā Komisijas lēmumu. 
 

V.Pedagoģisko darbinieku informēšana 

 

18. Skolas direktora vietnieks darbinieku kopējā sanāksmē vai citā visiem darbiniekiem pieejamā 
veidā informē par Kārtību Piemaksu, Naudas balvas sadalei un Komisijas sastāvu. 
19. Skolas darbinieki individuāli tiek iepazīstināti ar Komisijas pieņemtajiem lēmumiem. 
 

VI. Noslēguma jautājumi 
 

20. Skolas direktors ar ikreizēju rīkojumu ir tiesīgs noregulēt jautājumus, kas nav atrunāti šajā 
Kārtībā, lai pilnvērtīgi un nepārtraukti tiktu īstenotas Komisijas funkcijas. 
21. Izmaiņas un papildinājumus reglamentā apspriež Komisijas sēdē, noformē rakstiski kā 
papildinājumu vai labojumu. Izmaiņas Kārtībā apstiprina Komisijas sēdē. 
22. Kārtība stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās parakstīšanas. 
 

 

 

Direktors                Zane Āboliņa 
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1.pielikums 

pie iekšējiem noteikumiem par  
Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtības 

 

 

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes Tīnūžu sākumskola 

 

 

 
amats 

vārds, uzvārds 

 

Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes  
Tīnūžu sākumskola 

darbinieku materiālās stimulēšanas 

izvērtēšanas komisijai 
 

 

 

datums 

 

 

IESNIEGUMS 

 

Lūdzu izskatīt manu pieteikumu materiālai stimulēšanai, jo 

 

 
norādīt datumu, laika posmu 

 

esmu 
 

 

 

 

atbilstoši Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas un materiālās stimulēšanas kārtības noteikumu 
14. punktam. 

 
 

 

 

iesniedzēja paraksts 

 

 


