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62. Mērķdotācijas pašvaldībām
“Mērķdotācijas pašvaldībām” darbības jomas:

Izglītības funkciju
īstenošana

Dziesmu un deju svētku
tradīcijas saglabāšana un
veicināšana

Pašvaldību infrastruktūras un
attīstību veicinošu pasākumu
īstenošana

“Mērķdotācijas pašvaldībām” galvenie pasākumi 2022. gadā:
1) nodrošināt izglītības funkciju īstenošanu pašvaldībās, piešķirot tām valsts budžeta
mērķdotācijas;
2) nodrošināt iespēju katram skolēnam iegūt kvalitatīvu izglītību, veidojot ilgtspējīgu
skolu tīklu, īstenojot kompleksu pieeju reformas veikšanai;
3) nodrošināt Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku sagatavošanu un tradīcijas
nepārtrauktību dziesmu un deju svētku starplaikā:
•

nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti;

•

nodrošināt kārtējo Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku repertuāra
(koprepertuāra) apguvi;

•

nodrošināt svētku dalībnieku atlases pasākumus (skates, izstādes, konkursi)
sagatavošanu un norisi visas Latvijas reģionos un Rīgā.

4) nodrošināt infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu, piešķirot
pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijas.
“Mērķdotācijas pašvaldībām” kopējo izdevumu izmaiņas no 2020. līdz 2024. gadam
Euro
500 000 000
400 000 000

388 179 118

405 086 146

2020. gads
(izpilde)

2021. gada
plāns

431 590 494

452 491 428

452 491 428

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

300 000 000
200 000 000
100 000 000

0
2022. gada
plāns

Valsts pamatfunkciju īstenošana
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Vidējais amata vietu skaits no 2020. līdz 2024. gadam
2020. gads
(izpilde)
25 292

2021 gada
plāns
25 444

2022. gada
plāns
25 377

2023. gada
plāns
25 377

2024. gada
plāns
25 377

Vidējais pedagogu darba slodžu
skaits gadā1
Tajā skaitā:
Valsts pamatfunkciju īstenošana
Vidējais pedagogu darba slodžu
25 292
25 444
25 377
25 377
25 377
skaits gadā1
Piezīmes.
1 Pedagogu darba slodžu skaitu nosaka atbilstoši normatīvajam aktam par pedagogu darba samaksas noteikumiem, kur
viena slodze (attiecīgajam amatam) atbilst noteiktam stundu skaitam nedēļā un/vai gadā.

Politikas un resursu vadības kartes
1. Izglītības funkciju īstenošana
Politikas mērķis: nodrošināt efektīvu valsts budžeta resursu pārvaldību pašvaldībās izglītības jomā / Izglītības
attīstības pamatnostādnes 2021 . – 2027. gadam, Izglītības likums
Attīstības plānošanas
Faktiskā
Plānotā
Politikas rezultatīvie rādītāji
dokumenti vai
vērtība
vērtība
normatīvie akti
Pedagogu vidējās bruto darba samaksas sabiedriskajā
sektorā attiecība pret vidējo bruto darba samaksu
sabiedriskajā sektorā – pret strādājošajiem ar vismaz
bakalaura grādu (%)
59
72
1) pirmsskolas izglītības pedagogi,
Izglītības attīstības
(2018)
(2024)
pamatnostādnes
96
109
2) pamatizglītības pedagogi,
2021. – 2027. gadam
(2018)
(2024)
105
118
3) vidējās izglītības pedagogi,
(2018)
(2024)
115
130
4) profesionālās izglītības pedagogi
(2018)
(2024)
Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par
MK apstiprināto pedagogu darba samaksas Izglītības likuma 53. panta
830
900
paaugstināšanas grafikā
noteikto
mēnešalgu trešā daļa
(2021)
(2022)
attiecīgajā laikposmā (EUR)
Valdības rīcības plāns
Deklarācija par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta
iecerēto darbību 122. un 127. punkts
2020. gads
(izpilde)
Izdevumi kopā, euro, t.sk.:
Vidējais amata vietu skaits kopā,
t.sk.:
01.00.00. Mērķdotācijas izglītības
pasākumiem
05.00.00.
Mērķdotācijas
pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts
sociālās
apdrošināšanas
obligātajām iemaksām
10.00.00.
Mērķdotācijas
pašvaldībām - pašvaldību izglītības
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu
darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām
99.00.00. Līdzekļu neparedzētiem
gadījumiem izlietojums
Izglītojamie pašvaldību
iestādēs (skaits)

izglītības

2022. gada
plāns

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

387 208 264
25 292

2021. gada
plāns
Ieguldījumi
404 110 513
25 444

429 199 136
25 377

451 512 948
25 377

451 512 948
25 377

60 338 731
2 521
286 953 917

54 904 339
1 994
308 275 128

55 629 175
1 910
327 716 473

57 315 081
1 910
345 825 459

57 315 081
1 910
345 825 459

19 890

19 899

19 906

19 906

19 906

34 406 865

40 931 046

45 853 488

48 372 408

48 372 408

2 881

3 551

3 561

3 561

3 561

5 508 751

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji
247 997
249 050
248 530
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-

248 530

248 530
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Vidējais normētais izglītojamo skaits uz
vienu pedagoga mēneša darba algas
likmi pašvaldību vispārējās pamata un
vidējās izglītības iestādēs (skaits)

2020. gads
(izpilde)
14

2021. gada
plāns
14

2022. gada
plāns
14

2023. gada
plāns
14

2024. gada
plāns
14

2. Dziesmu un deju svētku tradīcijas kā nemateriālā un kultūras mantojuma
meistardarba saglabāšana un veicināšana
Politikas mērķis: nodrošināt Dziesmu un deju svētku sagatavošanas procesa kvalitāti un repertuāra (koprepertuāra)
apguvi / Kultūrpolitikas pamatnostādnes “Kultūrvalsts” (2021-2027), Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam
Attīstības plānošanas
Faktiskā
Plānotā
Politikas rezultatīvie rādītāji
dokumenti vai normatīvie
vērtība
vērtība
akti
Kultūrpolitikas pamatnostādnes
62,4
63,0
Dalībnieki amatiermākslas kolektīvos (skaits tūkst.)
1
(2019)
(2024)
„Kultūrvalsts” (2021–2027)
Dalībnieki mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos
Nacionālais attīstības plāns
66,2
68,0
kultūras centros (skaits tūkst.)
2021. – 2027. gadam
(2018)
(2024)
1 Mērķis un rādītājs ir iekļauts politikas plānošanas dokumentā, kas vēl nav apstiprināts.
2020. gads
(izpilde)

2021. gada
plāns
Ieguldījumi
970 853
975 633
970 853
975 633

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:
02.00.00
Mērķdotācijas
pašvaldību tautas mākslas kolektīvu
vadītāju darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām
Kolektīvi, kuri darbojas vismaz divus
gadus (skaits)
Kolektīvi, kuri apguvuši kārtējiem
Vispārējiem latviešu dziesmu un deju
svētkiem noteikto repertuāru, t.sk.
koprepertuāru (skaits)
Kolektīvi, kuri vismaz reizi gadā ir
piedalījušies Latvijas Nacionālā
kultūras centra rīkotajos Dziesmu
un deju svētku starplaika pasākumos
(skaits)
Kolektīvi, kuri vismaz reizi gadā ir
piedalījušies
repertuāra
(koprepertuāra) pārbaudes skatēs,
konkursos vai izstādēs un atbilstoši
katras skates nolikumam saņēmuši
novērtējumu (skaits)

2022. gada
plāns
978 480
978 480

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji
1 514
1 482
1 472

2023. gada
plāns
978 480
978 480

2024. gada
plāns
978 480
978 480

1 472

1 472

1 514

1 482

1 472

1 472

1 472

1 514

1 482

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 472

1 514

Kvalitātes rādītāji
1 482

3. Pašvaldību infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošana
Politikas mērķis: nodrošināt infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu, piešķirot pašvaldībām
valsts budžeta mērķdotācijas /Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam
Politikas rezultatīvie rādītāji
Attīstības plānošanas
Faktiskā
Plānotā
dokumenti vai
vērtība
vērtība
normatīvie akti
Reģionālā IKP starpība – četru mazāk attīstīto Reģionālās
politikas
47
55
reģionu vidējais IKP uz vienu iedzīvotāju līmenis pret pamatnostādnes
(2016)
(2027)
augstāk attīstīto reģionu (%)
2021. – 2027. gadam
Valdības rīcības plāns
Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru
kabineta iecerēto darbību 4.2. punkts
2020. gads
(izpilde)
Izdevumi kopā, euro, t.sk.

-
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2021. gada
plāns
Ieguldījumi
-

2022. gada
plāns
1 412 878

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

-

-
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12.00.00
„Mērķdotācijas
pašvaldību pasākumiem
Pašvaldības, kurām nodrošināta
nozīmīgu pasākumu īstenošana
(skaits)
Īstenotie pasākumi (skaits)

2020. gads
(izpilde)
-

2021. gada
plāns
-

2022. gada
plāns
1 412 878

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji
11

-

-

12

2023. gada
plāns
-

2024. gada
plāns
-

-

-

-

-

Prioritārajiem pasākumiem
papildus piešķirtais finansējums no 2022. līdz 2024. gadam
Nr.
p.k.
1.

2.

3.

4.

Pasākuma nosaukums
Izdevumi, euro /
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu
rādītāji, vērtība
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
2022.gadā
2023.gadā
2024.gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika
11 156 906
33 470 718 33 470 718
īstenošana
Nodrošināts pedagogu darba samaksas pieaugums
11 156 906
33 470 718 33 470 718
atbilstoši grafikam
Pedagogu zemākās darba algas likmes palielināšana, sākot ar 2022. gada 1. septembri, līdz
900 euro
Pedagogu zemākās darba algas likmes
8,4
8,4
8,4
pieaugums (%)
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
842 953
2 528 859
2 528 859
05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
9 054 493
27 163 479 27 163 479
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
10.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
1 259 460
3 778 380
3 778 380
izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes
2 218 920
2 218 920
2 218 920
palielināšana līdz 872 eiro (no 2021. gada 1.
septembra)
Nodrošināts pirmsskolas pedagogu darba samaksas
2 218 920
2 218 920
2 218 920
pieaugums
Pirmsskolas pedagogu zemākās darba algas likmes palielināšana, sākot ar 2021. gada
1. septembri, līdz 872 euro
Pirmsskolas pedagogu zemākās darba algas
5
5
5
likmes pieaugums (%)
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
201 312
201 312
201 312
05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
4 368
4 368
4 368
izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
10.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību
2 013 240
2 013 240
2 013 240
izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma
104 102
104 102
104 102
nodrošināšana
Darba samaksas pieaugums ārstniecības personām
104 102
104 102
104 102
Palielināta ārstniecības personu darba samaksa
Ārstu un funkcionālo speciālistu zemākās
4,4
4,4
4,4
mēnešalgas pieaugums (%)
Ārstniecības un pacientu aprūpes personu
4,7
4,7
4,7
zemākās mēnešalgas pieaugums (%)
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
104 102
104 102
104 102
Stacijas ielas posma pārbūve no Atbrīvošanas
955 000
alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē
Nodrošināt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai
955 000
nozīmīga pasākuma īstenošanu, veicot Stacijas ielas
posma pārbūvi no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku
ielai Rēzeknē
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24.09.2021.
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Nr.63, 1.§

MK
24.09.2021.
Sēdes prot.
Nr.63, 1.§
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24.09.2021.
Sēdes prot.
Nr.63, 1.§

Priekšlikums
Nr. 223
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Nr.
p.k.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pasākuma nosaukums
Izdevumi, euro /
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu
rādītāji, vērtība
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
2022.gadā
2023.gadā
2024.gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Pārbūvēts Stacijas ielas posms no Atbrīvošanas alejas līdz Zemnieku ielai Rēzeknē
Pārbūvēti ielas posmi (skaits)
1
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Aizkraukles pagasta kultūras nama ēkas centrālās
50 000
daļas (jumta un iekštelpu) remonts
Nodrošināt Aizkraukles novada pašvaldībai
50 000
nozīmīga pasākuma īstenošanu, veicot Aizkraukles
pagasta kultūras nama ēkas centrālās daļas (jumta
un iekštelpu) remontu
Veikts remonts Aizkraukles pagasta kultūras nama ēkas centrālai daļai (jumta un iekštelpu)
Kultūras nama jumta un iekštelpu remonts
1
(skaits)
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Balvu Bērnu un jauniešu centra datortehnikas
10 000
aprīkojuma iegāde
Nodrošināt Balvu novada pašvaldībai nozīmīga
10 000
pasākuma īstenošanu, iegādājoties datortehnikas
aprīkojumu Balvu Bērnu un jauniešu centram
Iegādāts datortehnikas aprīkojums Balvu Bērnu un jauniešu centram
Datortehnikas aprīkojuma iegāde Bērnu un
1
jauniešu centram (skaits)
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Nacionālo partizānu mītnes vietnes (pilsētiņas)
85 000
Stompaku purvā atjaunošana (vismaz divu
nacionālo partizānu bunkuru atjaunošana)
Nodrošināt Balvu novada pašvaldībai nozīmīga
85 000
pasākuma īstenošanu, atjaunojot nacionālo
partizānu mītnes vietni (pilsētiņu) Stompaku purvā
(būvdarbu izmaksas vismaz divu nacionālo partizānu
bunkuru atjaunošanai)
Atjaunota Nacionālo partizānu mītnes vietne (pilsētiņas) Stompaku purvā (vismaz divu
nacionālo partizānu bunkuru atjaunošana)
Atjaunoti nacionālo partizānu bunkuri
2
(skaits)
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Bērnu rotaļu laukumu izveidošana Vītolu un
50 000
Salātu ielas iekšpagalmā
Nodrošināt Bauskas novada pašvaldībai nozīmīga
50 000
pasākuma īstenošanu, izveidojot bērnu rotaļu
laukumu Vītolu un Salātu ielas iekšpagalmā
Izveidots Bērnu rotaļu laukums Vītolu un Salātu ielas iekšpagalmā
Izveidots bērnu rotaļu laukums (skaits)
1
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Velo un gājēju celiņa izbūve no Rīgas ielas 2f līdz
50 000
Grīvas meža funkcionālajai trasei
Nodrošināt Līvānu novada pašvaldībai nozīmīga
50 000
pasākuma īstenošanu, izbūvējot velo un gājēju celiņu
no Rīgas ielas 2f līdz Grīvas meža funkcionālajai
trasei
Izbūvēts velo un gājēju celiņš no Rīgas ielas 2f līdz Grīvas meža funkcionālajai trasei
Izbūvēts velo un gājēju celiņš (skaits)
1
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
A.Pumpura pieminekļa atjaunošana Birzgalē
20 000
Nodrošināt Ogres novada pašvaldībai nozīmīga
20 000
pasākuma īstenošanu,
atjaunojot A.Pumpura
pieminekli Birzgalē
Atjaunots A.Pumpura piemineklis Birzgalē
Atjaunots piemineklis (skaits)
1
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Stāvlaukuma izbūve Rēzeknes ielā, Viļānos
50 000
-
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Priekšlikums
Nr. 215

Priekšlikums
Nr. 216

Priekšlikums
Nr. 217

Priekšlikums
Nr. 219

Priekšlikums
Nr. 221

Priekšlikums
Nr. 222

Priekšlikums

857

Nr.
p.k.

11.

12.

13.

14.

15.

Pasākuma nosaukums
Izdevumi, euro /
Darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu
rādītāji, vērtība
Darbības rezultāts
Rezultatīvais rādītājs
2022.gadā
2023.gadā
2024.gadā
Programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums
Nodrošināt Rēzeknes novada pašvaldībai nozīmīga
50 000
pasākuma īstenošanu, izbūvējot stāvlaukumu
Rēzeknes ielā, Viļānos
Izbūvēts stāvlaukums Rēzeknes ielā, Viļānos
Izbūvēts stāvlaukums (skaits)
1
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Mores teritorijas labiekārtošana, skolēnu dalības
20 000
nodrošināšana izglītojošā programmā Mores kauju
muzejā un Mores kauju atceres pasākumā
Nodrošināt Siguldas novada pašvaldībai nozīmīga
20 000
pasākuma īstenošanu, labiekārtojot Mores kauju
piemiņas parka teritoriju, nodrošinot skolēnu dalību
izglītojošā programmā Mores kauju muzejā un
Mores kauju atceres pasākumā
Labiekārtota Mores kauju piemiņas parka teritorija, nodrošināta skolēnu dalība izglītojošā
programmā Mores kauju muzejā un Mores kauju atceres pasākumā
Labiekārtota Mores kauju piemiņas parka
3
teritorija, nodrošināta skolēnu dalība Mores
kauju muzeja izglītojošā programmā un
skolēnu dalība Mores kauju atceres pasākumā
(skaits)
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Lestenes Brāļu kapu muzeja projektēšana
20 000
Nodrošināt Tukuma novada pašvaldībai nozīmīga
20 000
pasākuma īstenošanu, veicot Lestenes Brāļu kapu
muzeja projektēšanu
Veikta Lestenes Brāļu kapu muzeja projektēšana
Izstrādāts Lestenes Brāļu kapu muzeja
1
projekts (skaits)
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Valkas stadiona skrejceļa, vieglatlētikas sektoru un
48 000
trenažieru zāles inventāra atjaunošana
Nodrošināt Valkas novada pašvaldībai nozīmīga
48 000
pasākuma īstenošanu, atjaunojot Valkas stadiona
skrejceļu, vieglatlētikas sektoru un trenažieru zāles
inventāru
Veikta Valkas stadiona skrejceļa, vieglatlētikas sektoru un trenažieru zāles inventāra atjaunošana
Atjaunots stadiona skrejceļš, vieglatlētikas
3
sektors un trenažieru zāles inventārs (skaits)
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne”
54 878
inventāra atjaunošana
Nodrošināt Varakļānu novada pašvaldībai nozīmīga
54 878
pasākuma īstenošanu, atjaunojot pansionāta
"Varavīksne" inventāru
Atjaunots Varakļānu novada pansionāta “Varavīksne” inventārs
Atjaunots inventārs, tai skaitā iekārtas
1
pansionātam (skaits)
12.00.00. Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Kopā
14 892 806
35 793 740 35 793 740

Pamatojums

Nr. 224

Priekšlikums
Nr. 226

Priekšlikums
Nr. 227

Priekšlikums
Nr. 228

Priekšlikums
Nr. 229

-

Budžeta programmu (apakšprogrammu) paskaidrojumi
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
Programmas mērķis:
no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības
traucējumiem, kuri dzīvo un mācās pašvaldību speciālajās izglītības iestādēs, kas nodrošina
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internāta pakalpojumus, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un aprūpi atbilstoši viņu veselības
stāvoklim, spējām un attīstības līmenim, kā arī atbilstoši individuālām interesēm.
Galvenās aktivitātes:
1) no valsts budžeta finansēta pedagogu darba samaksa un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas pašvaldību speciālajām izglītības iestādēm, kas
nodrošina internāta pakalpojumus un speciālajām pirmsskolas grupām;
2) no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pašvaldību speciālo izglītības iestāžu, kas
nodrošina internāta pakalpojumus darbība, nodrošinot bērniem ar fiziskās un garīgās
attīstības traucējumiem viņu attīstības līmenim, veselības un sociālajam stāvoklim
un viņu spējām atbilstošas izglītības iegūšanu, tai skaitā:
• mācību līdzekļu un materiālu iegāde;
• ēdināšana;
• medicīniskā aprūpe, medikamentu un medicīnas materiālu iegāde;
• piemērota dzīves kvalitāte, atbilstoši vajadzībām (telpu un apkārtnes
uzturēšana un labiekārtošana, apģērba bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem iegāde, grāmatu un žurnālu iegāde, kultūras pasākumu
organizēšana);
• citi ar iestādes darbību saistītie izdevumi.
Programmas izpildītājs: IZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
2020. gads
2021. gada
2022. gada
2023. gada
2024. gada
(izpilde)
plāns
plāns
prognoze
prognoze
Nodrošināta bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības
palikušajiem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm aprūpe un izglītības iegūšana
Izglītojamie
pašvaldību
speciālajās
2 573
pirmsskolas izglītības iestādēs (skaits)
Izglītojamie
pašvaldību
speciālajās
903
771
771
771
pirmsskolas izglītības grupās (skaits)
Izglītojamie
pašvaldību
speciālajās
6 604
5 889
5 798
5 798
5 798
izglītības iestādes, kas nodrošina internāta
pakalpojumus (skaits)

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
2020. gads
(izpilde)
60 339 733
×

2021. gada
plāns
54 904 339
-5 435 394

2022. gada
plāns
55 629 175
724 836

2023. gada
plāns
57 315 081
1 685 906

2024. gada
plāns
57 315 081
-

Kopējie izdevumi, euro
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret
iepriekšējo gadu
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo
×
-9,0
1,3
3,0
gadu
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā
2 521
1 994
1 910
1 910
1 910
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei
1 232,1
1 419,2
1 529,1
1 602,7
1 602,7
(mēnesī)1, euro
Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam”).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Pasākums
Izdevumi – kopā
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Samazinājums
1 825 529

Palielinājums
2 550 365

Euro
Izmaiņas
724 836
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Pasākums
t. sk.:
Prioritāri pasākumi
Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 830 EUR ar
2021. gada 1. septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)
Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 900 EUR ar
2022. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§)
Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz
872 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63
1.§)
Lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām ((MK
24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§)
Citas izmaiņas
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 05.00.00. "Mērķdotācijas
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām", lai nodrošinātu
pedagogu darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu
minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas
pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro sākot ar
2021. gada 1. septembri un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri
izmaiņu ietekmi, atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 10.00.00. “Mērķdotācijas
pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma
izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, lai nodrošinātu pedagogu darba
samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas
likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās
algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1.
septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu
ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§
Iekšējā līdzekļu pārdale uz 15.resora budžeta apakšprogrammu 01.05.00
“Dotācija privātajām mācību iestādēm”, lai nodrošinātu pedagogu darba
samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās algas
likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu minimālās
algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada 1.
septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu
ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§
Iekšējā līdzekļu pārdale uz 15.resora budžeta apakšprogrammu 01.08.00
“Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu
darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu minimālās
algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas pedagogu
minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot ar 2021. gada
1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1. septembri izmaiņu
ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola Nr.73, 26.§

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

-

2 550 365
1 401 998

2 550 365
1 401 998

-

842 953

842 953

-

201 312

201 312

-

104 102

104 102

1 825 529
350 662

-

-1 825 529
-350 662

429 854

-

- 429 854

1 011 180

-

- 1 011 180

33 833

-

- 33 833

02.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Programmas mērķis:
nodrošināt mērķdotācijas izmaksu pašvaldībām amatiermākslas kolektīvu vadītāju
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
Galvenā aktivitāte:
1) apzināt kolektīvus, kuri atbilst Dziesmu un deju svētku likumā noteiktajiem kritērijiem
mērķdotācijas saņemšanai;
2) aprēķināt un sadalīt mērķdotācijas pašvaldībām attiecīgajam gadam apstiprinātā
finansējuma ietvaros.
Programmas izpildītājs: Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
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Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

Kolektīvi (skaits)

2020. gads
2021. gada
2022. gada
(izpilde)
plāns
plāns
Nodrošināta pašvaldību tautas mākslas kolektīvu darbība
1 514
1 482
1 472

2023. gada
prognoze

2024. gada
prognoze

1 472

1 472

2023. gada
plāns
978 480
-

2024. gada
plāns
978 480
-

-

-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024.gadam

Kopējie izdevumi, euro
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret
iepriekšējo gadu
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo
gadu

2020. gads
(izpilde)
970 853
×

2021. gada
plāns
975 633
4 780

2022. gada
plāns
978 480
2 847

0,5

0,3

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Pasākums
Izdevumi – kopā
t. sk.:
Citas izmaiņas
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām
(apakšprogrammām)
Finansējuma pārdale no resora 62.“Mērķdotācijas pašvaldībām” uz
Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 „Kultūras
mantojums” citu dibinātāju tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba
samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
Finansējuma pārdale no Kultūras ministrijas budžeta programmas
21.00.00 „Kultūras mantojums” uz resora 62.“Mērķdotācijas
pašvaldībām” sakarā ar pašvaldību tautas mākslas kolektīvu skaita
izmaiņām

Samazinājums
324

Palielinājums
3 171

324
324

3 171
3 171

324

-

Euro
Izmaiņas
2 847

-

2 847
2 847
324

3 171

3 171

05.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Programmas mērķis:
no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem, kuri mācās pašvaldību pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kas nenodrošina internāta
pakalpojumus un pašvaldību profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī bērniem, kuri apmeklē
interešu izglītības iestādes, iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību atbilstoši izglītības pakāpei,
programmām, katra individuālām spējām un interesēm, kā arī tautsaimniecības attīstības
vajadzībām.
Galvenā aktivitāte:
no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri strādā pašvaldību pamata un
vispārējās vidējās izglītības iestādēs, speciālajās skolās, kuras nav internātskolas un
profesionālajās izglītības iestādēs, kā arī interešu izglītības iestādēs darba samaksa un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Programmas izpildītājs: IZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
2020.gads
2021.gada
2022. gada
2023. gada
2024. gada
(izpilde)
plāns
plāns
prognoze
prognoze
Nodrošināta bērniem, kuri mācās pašvaldību izglītības iestādēs, iespēja iegūt bezmaksas izglītību
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Izglītojamie
pašvaldību
pamata
un
vispārējās vidējās izglītības iestādēs (skaits)
Izglītojamie pašvaldību speciālajās skolās,
kas nav internātskolas (skaits)
Izglītojamie pašvaldību profesionālajās
izglītības iestādēs un programmās (skaits)

2020.gads
(izpilde)
199 756

2021.gada
plāns
200 568

2022. gada
plāns
200 031

2023. gada
prognoze
200 031

2024. gada
prognoze
200 031

932

823

796

796

796

738

880

956

956

956

2024. gada
plāns
345 825 459
-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

Kopējie izdevumi, euro
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret
iepriekšējo gadu
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo
gadu
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei
(mēnesī), euro

2020. gads
(izpilde)
286 953 929
×

2021. gada
plāns
308 275 128
21 321 199

2022. gada
plāns
327 716 473
19 441 345

2023. gada
plāns
345 825 459
18 108 986

7,4

6,3

5,5

19 899
1 291,0

19 906
1 371,9

19 906
1 447,7

×
19 890
1 202,3

19 906
1 447,7

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Pasākums
Izdevumi – kopā
t. sk.:
Prioritāri pasākumi
Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 830 EUR ar
2021. gada 1. septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.p.)
Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 900 EUR ar 2022.
gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr.63 1.§)
Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz
872 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr.
63 1.§)
Citas izmaiņas
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00.
“Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, lai nodrošinātu pedagogu
darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu
minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas
pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot
ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada 1.
septembri izmaiņu ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes protokola
Nr.73, 26.§

Samazinājums
-

Palielinājums
19 441 345

Euro
Izmaiņas
19 441 345

-

19 090 683
10 031 822

19 090 683
10 031 822

-

9 054 493

9 054 493

-

4 368

4 368

-

350 662
350 662

350 662
350 662

10.00.00 Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Programmas mērķis:
no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri
apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās,
atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.
Galvenā aktivitāte:
no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu
gadu vecuma izglītošanā, darba samaksa un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.
Programmas izpildītājs: IZM.
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Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
2020.gads
2021.gada
2022. gada
2023. gada
2024. gada
(izpilde)
plāns
plāns
prognoze
prognoze
Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas
izglītības grupās, sagatavošana skolai
Izglītojamie (skaits)
37 394
39 987
40 178
40 178
40 178

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

Kopējie izdevumi, euro
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–)
pret iepriekšējo gadu
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret
iepriekšējo gadu
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits
gadā
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei
(mēnesī), euro

2020. gads
(izpilde)
34 406 865
×

2021. gada
plāns
40 931 046
6 524 181

2022. gada
plāns
45 853 488
4 922 442

2023. gada
plāns
48 372 408
2 518 920

19,0

12,0

5,5

2 881

3 551

3 561

3 561

3 561

995,2

960,6

1 073,0

1 132,0

1 132,0

×

2024. gada
plāns
48 372 408
-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Pasākums
Izdevumi – kopā
t. sk.:
Prioritāri pasākumi
Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 830 EUR ar
2021. gada 1. septembri (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§
3.punkts)
Pedagogu zemākās algas likmes palielināšana līdz 900 EUR ar
2022. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr. 63 1.§)
Pirmsskolas pedagogu minimālās algas likmes palielināšana līdz
872 EUR ar 2021. gada 1. septembri (MK 24.09.2021. sēdē prot. Nr.
63 1.§)
Citas izmaiņas
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 01.00.00.
“Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, lai nodrošinātu pedagogu
darba samaksu 2022. gadā un turpmāk, ņemot vērā pedagogu
minimālās algas likmes palielināšanu līdz 900 euro un pirmskolas
pedagogu minimālās algas likmes palielināšanu līdz 872 euro, sākot
ar 2021. gada 1. septembri, un izglītojamo skaita uz 2021. gada
1. septembri izmaiņu ietekmi atbilstoši MK 02.11.2021. sēdes
protokola Nr.73, 26.§

Samazinājums
-

Palielinājums
4 922 442

Euro
Izmaiņas
4 922 442

-

4 492 588
1 219 888

4 492 588
1 219 888

-

1 259 460

1 259 460

-

2 013 240

2 013 240

-

429 854
429 854

429 854
429 854

12.00.00 Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem
Programmas mērķis:
veicināt pašvaldību infrastruktūras un attīstību veicinošu pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināta pašvaldībām nozīmīgu pasākumu
īstenošana.
Programmas izpildītājs: VARAM.
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Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
2020. gads
2021. gada
2022. gada
2023. gada
(izpilde)
plāns
plāns
prognoze
Nodrošināta pašvaldību infrastruktūras un attīstības veicinošu pasākumu īstenošana
Pašvaldības, kurām nodrošināta nozīmīgu
11
pasākumu īstenošana (skaits)
Nodrošinātie pasākumi (skaits)
12
-

2024. gada
prognoze
-

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

Kopējie izdevumi, euro
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret
iepriekšējo gadu
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo
gadu

2020. gads
(izpilde)
×

2021. gada
plāns
×

2022. gada
plāns
1 412 878
1 412 878

2023. gada
plāns
-

2024. gada
plāns
-

×

×

×

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Pasākums
Izdevumi - kopā
t. sk.:
Prioritārie pasākumi
Pašvaldību infrastruktūras
īstenošana

un

attīstību

Samazinājums
-

veicinošu
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pasākumu

-

Palielinājums
1 412 878
1 412 878
1 412 878

Euro
Izmaiņas
1 412 878
1 412 878
1 412 878

