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15.05.2020. 

 

Nr.1-9-N/5  

 

Pedagogu darba samaksas kārtība 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija 

noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un 

pedagogu darba slodzes lielumu Profesionālās izglītības kompetences centra “Nacionālā 

Mākslu vidusskola” (turpmāk – Skola) struktūrvienībās “Rīgas Doma kora skola” (turpmāk –  

RDKS), “Jaņa Rozentāla Mākslas skola” (turpmāk – JRMS), “Emīla Dārziņa mūzikas skola” 

(turpmāk – EDMS) un “Rīgas Baleta skola” (turpmāk – RBS). 

2. Zemākā pedagogu darba algas Skolā likme ir 750 eiro. Pedagogu darba algas likmi var 

paaugstināt Skolas budžeta ietvaros, nepārsniedzot 1125 eiro.  

3. Pedagogu algas likmi nosaka pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisija atbilstoši 

pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Katra struktūrvienība izveido 

struktūrvienības pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisiju, kas darbojas saskaņā ar 

attiecīgas struktūrvienības komisijas reglamentu.  

4. Mācību, prakses un fakultatīvās nodarbības tarificē pilnā apmērā. 

5. Skolas direktoram/vietniekam/struktūrvienības vadītājam/metodiķim maksimāli pieļaujamais 

pedagoģiskā darba stundu skaits gadā, ja darba slodze ir 40 stundas nedēļā, ir 7 stundas 

nedēļā, 308 stundas gadā.  

  

6. Piemaksa par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm tiek piešķirta saskaņā ar 

Skolas noteikto pedagogu darba kvalitātes kārtību. 

 

7. Pedagogiem ir noteikta profesionālās izglītības kompetences centra piemaksa 10 procentu 

apmērā no mēneša darba algas. 

 

8. Pedagogiem var noteikt piemaksu par papildus darbu, izmantojot pedagogu motivēšanai 

paredzētos Skolas budžeta līdzekļus, kas nepārsniedz 13,5 procentus no Skolai piešķirtā 

valsts budžeta finansējuma mācību plāna īstenošanai un pedagogu piemaksām:  
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8.1. ārpusstundu nodarbību vadīšanu un citiem amata aprakstā neietvertiem papildu 

pienākumiem; 

8.2. papildus pienākumu veikšanu (darbs skolas izveidotajās komisijās u.c.). 

II. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu tarifikācija JRMS 

9. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu tarifikācija:   
Matemātika, literatūra un valodu mācību priekšmeti 

Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

Stundas (nedēļā) 

grupā/klasē 
Mācību stundu 

vadīšana 
Labošana 

Individuālais 

darbs 

Gatavošanās 

stundām 
Metodiskais darbs/ 

projektu vadība  

5-9 21-24 1 1 1 0-4 

10-14 21-24 1-2 1-2 1-2 0-4 

15–19 21-24 2-4 1-3  2-3 0-4  

20-25 21-24 3-4 2-4 2-4 0-4 

 
     

Fizika, ķīmija, dabaszinības, vēsture, ekonomika, informātika un citi eksaktie un sociālie 

mācību priekšmeti, plastiskā anatomija, mākslas vēsture 

Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

Stundas (nedēļā) 

grupā/klasē 
Mācību stundu 

vadīšana 
Labošana 

Individuālais 

darbs 

Gatavošanās 

stundām 
Metodiskais darbs/ 

projektu vadība  

5-9 21-24 1-2 1-2 0-1 0-4 

10-14 21-24 1-2 1-2 1-2 0-4 

15–19 21-24 1-3  1-3  1-2  0-4 

20-25 21-24 1-4 1-3 1-2 0-4 

 

10. Audzināšanai tarificējamo stundu skaits gadā: 

10.1. grupai līdz 20 audzēkņiem – līdz 160 stundām gadā; 

10.2. grupai līdz 30 audzēkņiem – līdz 180 stundām gadā; 

10.3. grupai, kurā ir vairāk par 30 audzēkņiem – līdz 240 stundām gadā. 

11. Centralizēto eksāmenu vadīšanu tarificē 4 stundas katri grupai. Komisijā ir divi cilvēki. 

Valsts eksāmenu mācību priekšmetos tarificē 6 stundas konsultācijām pirms eksāmeniem.  

12.  
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III. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu tarifikācija RDKS 

13. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu tarifikācija RDKS: 

 
Matemātika, literatūra un valodu mācību priekšmeti 

Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

Stundas (nedēļā) 

grupā/klasē 
Mācību stundu 

vadīšana 
Labošana 

Individuālais 

darbs 

Gatavošanās 

stundām 
Metodiskais darbs/ 

projektu vadība  

5-9 21-24 1 1 1 0-4 

10-14 21-24 1-2 1-2 1-2 0-4 

15–19 21-24 2-4 1-3  2-3 0-4  

20-25 21-24 3-4 2-4 2-4 0-4 

 
     

Fizika, ķīmija, dabaszinības, vēsture, ekonomika, informātika un citi eksaktie un sociālie 

mācību priekšmeti. 

Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

Stundas (nedēļā) 

grupā/klasē 
Mācību stundu 

vadīšana 
Labošana 

Individuālais 

darbs 

Gatavošanās 

stundām 
Metodiskais darbs/ 

projektu vadība  

5-9 21-24 1-2 1-2 0-1 0-4 

10-14 21-24 1-2 1-2 1-2 0-4 

15–19 21-24 1-3  1-3  1-2  0-4 

20-25 21-24 1-4 1-3 1-2 0-4 

14. Audzināšanai tarificējamo stundu skaits gadā: 

14.1. grupai līdz 20 audzēkņiem – līdz 160 stundām gadā; 

14.2. grupai līdz 30 audzēkņiem – līdz 180 stundām gadā; 

14.3. grupai, kurā ir vairāk par 30 audzēkņiem – līdz 240 stundām gadā. 

15.  Valsts eksāmenu mācību priekšmetos tarificē 6 stundas konsultācijām pirms eksāmeniem. 

IV. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu tarifikācija EDMS 

16. EDMS vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem tarificējamais stundu skaits nedēļā 

un gadā: 

16.1. Gatavošanās mācību stundām – 2 stundas nedēļā (88 stundas gadā); 

16.2. Individuālais darbs ar izglītojamajiem: 

Izglītojamo skaits klasē (kursā) Stundu skaits nedēļā Stundu skaits gadā 
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1 – 9  1 44 

10 – 14  2 88 

>15 3 132 

16.3. Izglītojamo rakstu darbu labošanai 1. un 2.grupas mācību priekšmetiem: 

Izglītojamo skaits klasē (kursā) Stundu skaits nedēļā Stundu skaits gadā 

1 – 6  1 44 

7 – 12  2 88 

13 – 18  3 132 

> 19 4 176 

16.4. Izglītojamo rakstu darbu labošanai 3.grupas mācību priekšmetiem: 

Izglītojamo skaits klasē (kursā) Stundu skaits nedēļā Stundu skaits gadā 

1 – 6  1 44 

7 – 12  1,5 66 

13 – 18  2 88 

> 19 2,5 110 

16.5. Klases (kursa) audzināšanai: 

Izglītojamo sk. klasē 

(kursā) 

Stundu skaits nedēļā Stundu skaits gadā 

1 – 6  1 44 

7 – 12  2 88 

13 – 18  3 132 

19 – 24  4 176 

25 – 30  5 220 

> 30 6 264 

16.6. Metodiskajam darbam, projektu vadībai, aktivitātēm skolas attīstības veicināšanai 2 

stundas nedēļā (88 stundas gadā). 

V. Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības mācību priekšmetu 

tarifikācija EDMS 

17. EDMS Profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem tarificējamais stundu skaits nedēļā*: 

Mācību priekšmets Mācību 

stundu 

vadīšana 

Gatavošanās 

mācību 

stundām/ 

koncertiem/ 

aranžiju 

veidošana u.c. 

Individuālais 

darbs/ 

konsultācijas/ 

gatavošana 

konkursiem 

Darbu 

labošana/ 

vērtēšana 

(mācību 

koncerti, 

ieskaites 

Izglītības 

iestādes 

aktivitātes, 

metodiskais 

darbs 

Teorētiskie mācību 

priekšmeti 

21 – 25  0 – 2  0 – 3  0 – 2  0 – 1 

Kolektīvā 

muzicēšana 

21 – 25 0 – 2 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

Individuālie mācību 

priekšmeti: 

     

Specialitāte 21 – 25 0 – 2 0 – 3  0 – 2  0 – 1 

Vispārējās 

klavieres 

21 – 28 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

Kompozīcija 21 – 28 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 
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Koncertmeistars 21 – 28 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

* tarificējot stundu skaitu, tiek ņemts vērā izglītojamo skaits (grupā), izglītojamā klase, 

iepriekšējais sagatavotības līmenis. 

18. Profesionālās vidējās izglītības profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem tarificējamais 

stundu skaits nedēļā*: 

Mācību 

priekšmets 

Mācību 

stundu 

vadīšana 

Gatavošanās 

mācību 

stundām/ 

koncertiem/ 

aranžiju 

veidošana 

u.c. 

Individuālais 

darbs/ 

konsultācijas/ 

gatavošana 

konkursiem 

Darbu 

labošana/ 

vērtēšana 

(mācību 

koncerti, 

ieskaites 

Izglītības 

iestādes 

aktivitātes, 

metodiskais 

darbs 

Teorētiskie 

mācību 

priekšmeti 

21 – 24 0 – 2  0 – 4  0 – 2  0 – 1 

Kolektīvā 

muzicēšana 

21 – 24 0 – 4 0 – 2 0 – 1 0 – 1 

Individuālie 

mācību 

priekšmeti: 

     

Specialitāte 21 – 24 0 – 2 0 – 3  0 – 2  0 – 1 

Vispārējās 

klavieres 

21 – 26 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

Kompozīcija 21 – 26 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

Koncertmeistars 21 – 26 0 – 1 0 – 1 0 – 1 0 – 1 

* tarificējot stundu skaitu, tiek ņemts vērā izglītojamo skaits (grupā), izglītojamā klase, 

iepriekšējais sagatavotības līmenis. 

19. Kvalifikācijas prakses vadīšanai tiek tarificētas 0,5 stunda mēnesī katram vidējās 

profesionālās izglītības programmas izglītojamam. 

 

20. Kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvā ir trīs cilvēki. 

20.1. Klavierspēles izglītības programmā: 

specialitāte – praktiskā daļa katram audzēknim līdz 40 min.; 

teorētiskā daļa – viena stunda grupai; 

koncertmeistaru klase – katram audzēknim 20 min. 

20.2. Stīgu instrumentu spēles programmā: 

specialitāte – praktiskā daļa katram audzēknim līdz 30 min.; 

teorētiskā daļa – viena stunda grupai. 

20.3. Pūšaminstrumentu spēles izglītības programmā: 

specialitāte – praktiskā daļa katram audzēknim līdz 20 min.; 

teorētiskā daļa – viena stunda grupai. 

20.4. Sitaminstrumentu spēles izglītības programmā: 

specialitāte – praktiskā daļa katram audzēknim līdz 20 min.; 

teorētiskā daļa – viena stunda grupai. 

20.5. Mūzikas vēstures un teorijas izglītības programmā: 

Teorētiskajai eksāmena daļai – katram audzēknim līdz 40 min.; 
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Diplomreferāta aizstāvēšanai – līdz 30 min.; 

viena diplomreferāta vadīšana – 22 stundas; 

viena diplomreferāta recenzēšana – 2 stundas 

 

21. Obligāto eksāmenu saraksts profesionālo mācību priekšmetu kursa noslēgumā: 

Mūzikas literatūra  

Solfedžo 

Harmonija 

- Mutiskā eksāmena ilgumu nosaka, paredzot katram izglītojamam – 0.33 stundas; 

- Rakstiskā eksāmena ilgums – divas stundas katrai grupai; 

- Katra rakstu darba labošanai – 0,33 stundas 

Komisijas sastāvs – divi cilvēki. 

 

22. Sesiju eksāmeni 

Profesionālajos mācību priekšmetos: 

- Klavieru specialitātes eksāmena programmas atskaņošana līdz 40 min. 

- Stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu specialitātes eksāmena 

programmas atskaņošana līdz 30 min. 

- Ansambļa klases eksāmena programmas atskaņošana līdz 20 min. 

Komisijas sastāvs – divi cilvēki. 

 

23. Koncertmeistaru darba veikšanai apmaksājamo stundu skaits: 

23.1. Profesionālās ievirzes izglītības programmās: 

23.1.1. Izglītības programmā Stīgu instrumentu spēle 1. – 4. klasēs 1/3 no plānotā mācību 

stundu skaita, 5. – 9. klasēs 2/3 no plānotā stundu skaita; 

23.1.2. Izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle 1. – 5. klasēs 1/3 no plānotā 

mācību stundu skaita , 6. – 9. klasēs 2/3 no plānotā stundu skaita; 

23.1.3. Izglītības programmā Sitaminstrumentu spēle 1. – 5. klasēs 1/3 no plānotā mācību 

stundu skaita, 6. – 9. klasēs 2/3 no plānotā stundu skaita. 

23.2. Profesionālās vidējās izglītības programmās: 

- I, II kursā 2/3 no plānotā stundu skaita; 

- III kursā ¾ no plānotā stundu skaita. 

 

24. Ilustratoru darba apmaksājamo stundu skaits: 

Koncertmeistara un ansambļa klasē katram audzēknim paredzēts 50% no Mācību plānā 

paredzētā stundu skaita pieaicināto atskaņotājmākslinieku stundu apmaksai. 

 

25. Profesionālo priekšmetu pedagogiem tiek noteikta piemaksa 5 % apmērā no mēneša darba 

algas. 

26. Piemaksas papildus 24.punktā noteiktajai 5 % piemaksai: 

26.1. 5 % apmērā no mēneša darba algas profesionālās ievirzes profesionālo priekšmetu 

pedagogam un 10 % apmērā profesionālās vidējās izglītības profesionālo priekšmetu 

pedagogam, kurš sagatavojis 1 – 3 izglītojamos konkursiem, kuros izglītojamais guvis 

augstus sasniegumus (I, II, III vieta vai cits viņa izcilā snieguma novērtējums); 

26.2. 10% apmērā no mēneša darba algas profesionālās ievirzes profesionālo priekšmetu 

pedagogam un 15 % apmērā profesionālās vidējās izglītības profesionālo priekšmetu 
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pedagogam, kurš sagatavojis 4 vai vairāk izglītojamos konkursiem, kuros izglītojamais 

guvis augstus sasniegumus (I, II, III vieta vai cits viņa izcilā snieguma novērtējums); 

27. Šo noteikumu 25.punktā minētās piemaksas tiek noteiktas uz vienu mācību gadu, izvērtējot 

iepriekšējā mācību gada sasniegumus. Piemaksu kopējais apmērs nepārsniedz 20% no 

pedagoga mēneša darba algas. 

VI. Profesionālo mācību priekšmetu tarifikācija JRMS 

28. Profesionālo mācību priekšmetu tarifikācija: 

28.1. Sesijas eksāmenu priekšmetiem tiek tarificētas 2 stundas konsultācijām; 

28.2. Eksāmenu vadīšanai tarificē 4- 6 stundas, ņemot vērā eksāmena ilgumu; 

28.3. Mutisko eksāmenu tarificē, paredzot katram audzēknim 0,33 stundas. Rakstiskā 

eksāmena labošanai tarificē 0,33 stundas katram darbam; 

28.4. Pētnieciskā darba vadīšanai tarificē 2,5 stundas katram audzēknim. Pētnieciskā darba 

recenzēšanai tarificē 3 stundas katram audzēknim un 0,25 stundas katram audzēknim 

darba aizstāvēšanai; 

28.5. Mācību darbu skates tiek tarificētas 4 stundas katram kursam attiecīgajā izglītības 

programmā, kurā pedagogam ir stundas; 

28.6. Kvalifikācijas prakses vadīšana izglītības programmā “Mākslas” tiek tarificēta: 2 

stundas priekšmeta teorijai + 1stunda katram audzēknim.  

28.7. Kvalifikācijas prakses vadīšana izglītības programmā “Vizuālās saziņas līdzekļu 

māksla” tiek tarificēta 342 stundas mācību gadā katrai specializācijai. 

28.8. Uzņemšanas eksāmenu (iestājpārbaudījumu) vadītājiem tarificē līdz 6 stundām, 

vērtētājiem tarificē 3 stundas katram vērtēšanas komisijas loceklim. 

29. Metodisko darbu tarificē:  

29.1. Izglītības programmas metodiskās komisijas vadīšana – līdz 120 stundām gadā; 

29.2. Izglītības programmas apakšnozares (grafika, tēlniecība) metodiskās komisijas 

vadīšana – līdz 80 stundām gadā.  

30. Profesionālās ievirzes mācību priekšmetu tarifikācija izglītības programmā “Vizuāli plastiskā 

māksla”: 

Profesionālie mācību priekšmeti (mākslas un dizaina izglītības programmas) 

Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

Stundas (nedēļā) 

Mācību stundu 

vadīšana 

Individuālais 

darbs 

Gatavošanās 

stundām 

Metodiskais darbs/ 

projektu vadība 

 1-6  21-24  0,5-1  1-2 0-4 

 7-12  21-24  1-3  1-2 0-4 
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Vidējais 

izglītojamo 

skaits 

grupā/klasē 

Stundas (nedēļā) Stundas (nedēļā) 

Mācību 

stundu 

vadīšana 

Gatavošanās 

stundām 

Individuālais darbs/ 

konsultācijas  

Metodiskais darbs/projektu 

vadība, 

sagatavošana konkursiem,  

izstāžu iekārtošana  

1–9 21-24 0-1 0,5-2 
0-4 

10–24 21-24 1-2 1-2 

31. Profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem nosaka piemaksu līdz 20 procentu apmērā no 

pedagoga darba algas: 

31.1. pedagogu motivēšanai – 5 procentu apmērā; 

31.2. par personālizstādēm ārpus Skolas – līdz 5 procentu apmērā; 

31.3. par Skolas izglītojamo vai pedagogu izstāžu organizēšanu ārpus Skolas – līdz 10 

procentu apmērā. 

32. Šo noteikumu 30.2. un 30.3. noteiktās piemaksas nosaka uz vienu mācību semestri, izvērtējot 

iepriekšējā mācību semestra rezultātus. 

 

VII. Profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības mācību priekšmetu 

tarifikācija RDKS 

33. Pedagogu tarifikācija mūzikas jomā: 

 

Mācību priekšmets  

Stundas (nedēļā) 

Mācību stundu 

vadīšana 

Darbu labošana 

/vērtēšana 

/mācību koncerti, 

ieskaites/ 

Individuālais darbs 

Konsultācijas/ 

gatavošana 

konkursiem 

Gatavošanās mācību 

stundām/ 

koncertiem  

 

Metodiskais darbs 

Teorētiskie mācību 

priekšmeti 
21-24 0 - 2 0 - 2 0 - 2 

0-3  Kolektīvā muzicēšana  21-24 0 - 2 0 - 3 0 - 3 

Individuālie mācību 

priekšmeti 

21-24 
0 - 2 0 - 2 0 - 2 

Koncertmeistars 

 

21-28 0 - 2 0 - 2 0 - 2 
        

  

 

 

34. Mācību, prakses un fakultatīvās nodarbības tarificē pilnā apmērā. 

35. Kvalifikācijas eksāmenu un kvalifikācijas prakses, radošās prakses tarificēšana: 
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35.1. Kvalifikācijas eksāmena sagatavošanai tarificē 6 stundas konsultācijām specialitātē 

pirms eksāmena; 

35.2. Kvalifikācijas prakses vadīšanai pedagogam un koncertmeistaram programmā 

“Vokālā mūzika/dziedātājs” tiek tarificēta 0,5 stundas nedēļā katram audzēknim; 

35.3. Kvalifikācijas prakses vadīšanai un iestudējuma sagatavošanai programmā “Vokālā 

mūzika /mūziklu dziedātājs “ tiek tarificēta 1 stunda nedēļā muzikālā teātra 

dziedāšanas, aktiermeistarības un deju pedagogam; 

35.4. Kvalifikācijas eksāmena teorētiskā darba vadīšanai un praktiskās daļas 

sagatavošanai izglītības programmā “Diriģēšana” specialitātes pedagogam 

tarificētas 0,25 stundas nedēļā, prakses vadītājam pie kora tarificēta 0,5 stunda 

nedēļa katram audzēknim; 

35.5. Kvalifikācijas prakses vadīšanai un teorētiskā darba sagatavošanai programmā 

“Mūzika/ džeza mūziķis” tiek tarificētas 0,5 stundas nedēļā katram audzēknim; 

35.6.  Prakses vadīšanai pedagogam un koncertmeistaram programmā “Vokālā 

mūzika/dziedātājs “ tiek tarificētas 0,25 stunda nedēļā I un II kursā un 0,5 stundas 

nedēļā III kursā; 

35.7. Prakses vadīšanai pedagogam un koncertmeistaram programmā “ Mūzika /džeza 

mūziķis“ tiek tarificētas 0,25 stundas nedēļā katram audzēknim;  

35.8. Prakses vadīšanai pedagogam programmā “Vokālā mūzika/ mūziklu dziedātājs “ 

tiek tarificēta 1 stunda nedēļā katram kursam muzikālā iestudējuma sagatavošanai. 

36. Sesiju, noslēguma, pārcelšanas eksāmenu tarificēšana: 

36.1. Sesiju, noslēguma, pārcelšanas eksāmenos komisijas sastāvā ir divi vai trīs 

vērtētāji; 

36.2. Sesiju, pārcelšanas, noslēguma eksāmena komisijas darba apmaksu tarificē, ņemot 

vērā eksāmena ilgumu stundās; 

36.3. Mutisko eksāmenu tarificē paredzot katram audzēknim 0,33 stundas; 

36.4. Rakstiskā eksāmena ilgums - divas stundas katrai grupai; 

36.5. Labošanai tarificē 0,33 stundas katram darbam; 

36.6. Sesiju, noslēguma, pārcelšanas eksāmenu komisijas darba apmaksa notiek 

semestra beigās pēc eksāmenu norises. 

37. Iestājeksāmenu (uzņemšanas eksāmenu) tarificēšana:  

37.1. Uzņemšanas eksāmenu komisijas sastāvā tiek iekļauti divi vai vairāki pedagogi, 

atbilstoši specialitātes specifikai; 

37.2. Uzņemšanas komisijas darbu tarificē, ņemot vērā eksāmena ilgumu stundās. 

38. Profesionālo mācību priekšmetu pedagogiem tiek noteikta piemaksa 5% apmērā no mēneša 

darba algas. 

39. Piemaksas papildus 37.punktā noteiktajai piemaksai: 

39.1. par izglītojamo panākumiem valsts mēroga un starptautiskos konkursos – līdz 15 

procentu apmērā; 

39.2. par izglītojamo dalību nozīmīgos projektos, pasākumos – līdz 15 procentu 

apmērā;  

39.3. par nozīmīga metodiskā darba veikšanu – līdz 15 procentu apmērā;  

39.4. par pasākumu organizēšanu un vadīšanu – līdz 15 procentu apmērā. 
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40. Piemaksu nosaka uz vienu mācību gadu, izvērtējot iepriekšējā mācību semestra rezultātus. 

41. Izglītības programmas metodiskās komisijas vadīšanai tarificē līdz 120 stundām gadā 

atbilstoši pedagogu un izglītojamo skaitam programmā.  

VIII. Profesionālo mācību priekšmetu tarifikācija dejas jomā RBS 

41. Pedagogiem un koncertmeistariem tiek tarificētas mācību stundas atbilstoši mācību 

plāniem: 

Mācību 

priekšmets/ 

pedagogs 

Stundas nedēļā 

 

Mācību stundu 

vadīšana 

Individuālais 

darbs, 

konsultācijas  

 

Izglītojamo 

sagatavošana 

skolas koncertiem 

 

Gatavošanās 

stundām 

Darbu 

labošana/ 

vērtēšana 

Praktiskie 

mācību  

priekšmeti 

14 -18 0-3 0-3 1-3 - 

Teorētiskie 

mācību 

priekšmeti 

21-28 1-2 - 1-2 1-2 

Individuālie 

mācību 

priekšmeti 

21-28 1-2 0-2 1-2 - 

Koncertmeistars 
23 - - 1-2 - 

42. Audzināšanai specialitātes (klasiskā deja, laikmetīgā deja) pedagogam tarificē stundas 

nedēļā atbilstoši audzēkņu skaitam: 

Audzēkņu skaits Stundas nedēļā 

Līdz 5 1 

5 un vairāk 2 

43. Kvalifikācijas eksāmenu tarificēšana: 

a. Kvalifikācijas eksāmena sagatavošanai specialitātes pedagogam un 

koncertmeistaram tarificē 2 stundas nedēļā; 

b. Kvalifikācijas eksāmena komisijas darbā piedalās trīs vērtētāji; 

c. Kvalifikācijas eksāmena teorētiskā darba vadīšanai tarificē 0,5 stundas katram 

izglītojamajam. Teorētiskā darba recenzēšanai tarificē 3 stundas katram 

izglītojamajam. 

44. Iestājeksāmenu tarificēšana: 

a. Uzņemšanas eksāmenu komisijas sastāvā tiek iekļauti četri vai vairāk pedagogi, 

atbilstoši specialitātes specifikai; 

b. Darbu uzņemšanas eksāmenu komisijā tarificē, ņemot vērā eksāmenu ilgumu 

stundās; 

c. Konsultācijas jaunajiem reflektantiem tiek apmaksātas saskaņā ar konsultāciju 

grafiku un novadīto stundu skaitu. 

45. Metodisko darbu tarificē metodiskās komisijas locekļiem: 

a. Profesionālās ievirzes izglītības programmā – līdz 2 stundām nedēļā; 

b. Profesionālās vidējās izglītības programmā – līdz 88 stundām gadā. 
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46. Profesionālo priekšmetu skolotājiem tiek noteikta piemaksa 5% apmērā no mēneša darba 

algas. 

47. Piemaksa papildus 46.punktā noteiktajai 5% piemaksai: 

a. 5% apmērā no mēneša darba algas par izglītojamā sagatavošanu valsts un 

starptautiskajiem baleta konkursiem; 

b. 5% apmērā no mēneša darba algas par pedagoga iesaisti skolas organizētajos 

pasākumos un aktīvu piedalīšanos skolas radošajā darbībā (koncerti, pasākumi, 

projekti, viesizrādes u.c.); 

c. 5% apmērā no mēneša darba algas par būtisku ieguldījumu skolas attīstībā. 

48. Profesionālo priekšmetu koncertmeistariem tiek noteikta piemaksa 5% apmērā no mēneša 

darba algas. 

49. Piemaksa koncertmeistariem papildus 48.punktā noteiktajai 5% piemaksai: 

a. 5% apmērā no mēneša darba algas par vairāk nekā pieciem sagatavotiem un 

atskaņotiem gada noslēguma pārbaudījumiem. 

b. 5% apmērā no mēneša darba algas par atbilstošā sarežģītības līmenī atskaņotu 

profesionālās vidējās izglītības programmas kvalifikācijas eksāmenu un 

profesionālās ievirzes izglītības noslēguma pārbaudījumu klasiskajā dejā.  

c. 5% apmērā no mēneša darba algas par būtisku ieguldīju skolas attīstībā. 

50. 47. un 49 punktā minēto piemaksu nosaka uz vienu mācību gadu, izvērtējot iepriekšējā 

mācību gada rezultātus. Piemaksu kopējais apmērs nepārsniedz 20% no pedagoga darba 

algas. 

51. Skatuves prakses organizēšanai un vadīšanai profesionālās ievirzes izglītības programmā 

tiek piešķirtas 2 - 4 mācību stundas nedēļā, profesionālās vidējās izglītības programmā 

tiek piešķirtas 88 mācību stundas gadā. 

IX. Naudas balvas un prēmijas 

42. Izmantojot ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus, ņemot vērā pedagoga 

personīgo darba ieguldījumu, skolas pedagogiem, koncertmeistariem un pedagoģiskajiem 

darbiniekiem var piešķirt prēmiju vai naudas balvu, kas kalendārā gada ietvaros nepārsniedz 

175% no pedagoga mēneša darba algas: 

42.1. prēmiju var piešķirt par pedagoga ieguldījumu skolai svarīgu notikumu, mērķu 

sasniegšanā: skolas jubilejas, audzēkņu koncerti, izstādes, godalgotu vietu iegūšana 

starptautiskajos konkursos. Konkrētu prēmijas lielumu ar rīkojumu nosaka Skolas 

direktors; 

42.2. naudas balvu var piešķirt pedagogam par darba ieguldījumu skolas mērķu 

sasniegšanā, kā arī saistībā ar pedagogam būtisku sasniegumu vai notikumu. 

42.3. Skolai svarīgi sasniegumi vai notikumi šo noteikumu izpratnē ir: 

42.3.1. Nozīmīga projekta vai pasākuma noslēgums, kas saistīts ar būtisku ieguldījumu 

skolas nākotnē; 

42.3.2. Nozīmīgas skolas vai tās struktūrvienību jubilejas – 10, 20, 30, 40, 50 u.t.t. gadu 

jubilejas. 
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43. Pedagogam svarīgi sasniegumi vai notikumi šo noteikumu izpratnē ir: 

43.1. Valsts apbalvojuma saņemšana; 

43.2. Pedagoga nozīmīgi profesionālie sasniegumi, ņemot vērā pedagoga ieguldījumu 

skolas mērķu sasniegšanā un skolai nozīmīgu projektu īstenošanā; 

43.3. Nozīmīgas darba jubilejas – 20, 25, 30, 35, 40 u.t.t. skolā nostrādāti gadi;  

43.4. Darba tiesisko attiecību izbeigšana, pedagogam aizejot pensijā, ja pedagogs skolā 

nostrādājis ne mazāk kā 20 gadus. 

44. Naudas balvu nepiešķir: 

44.1. Pedagogiem, kuri ir disciplināri sodīti; 

44.2. Pedagogiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā; 

44.3. Pedagogiem, kuru nostrādātais laiks skolā ir mazāks par 6 mēnešiem. 

45. Pedagogu personīgo ieguldījumu Skolas mērķu sasniegšanā un nozīmīgāko projektu 

īstenošanā izvērtē, un lēmumu par naudas balvas piešķiršanu pieņem Skolas direktors, ņemot 

vērā struktūrvienību vadītāju ieteikumus un grāmatvedības sniegto informāciju par naudas 

līdzekļu pieejamību. 

X. Noslēguma jautājumi 

46. Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri. 

47. Atzīt par spēku zaudējušiem Skolas 02.09.2019. iekšējos noteikumus Nr.1-9-N/8 “Pedagogu 

darba samaksas kārtība”. 

 

   

Direktors (paraksts*)   J. Ziņģītis 

 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 


