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Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 

pedagogu metodisko apvienību 

finansēšanas kārtība 
 

1. Kārtība nosaka novadu MA finanšu līdzekļu plānošanu, nodrošināšanu un piešķiršanu. 

2. MA darbības izmaksas veido: 

2.1. MA vadītājiem, kuri nav Pārvaldes darbinieki: 

2.1.1. piemaksa par MA vadīšanu; 

2.1.2. komandējuma izdevumi, t.i. ceļa izdevumi, dienas nauda (ja attiecināms), maksa par 

naktsmītnēm komandējuma laikā un dalības maksa kursos, semināros un konferencēs, 

saskaņojot ar Pārvaldes vadītāju vai Pārvaldes vadītāja vietnieci; 

2.2. kancelejas preces MA darbības nodrošināšanai; 

2.3. reprezentatīvie materiāli; 

2.4. izmaksas reģiona pasākumu organizēšanai; 

2.5. vienu reizi kalendārā gada laikā finansiāls atbalsts pieredzes apmaiņas brauciena transporta 

izmaksām vai lektora pakalpojuma segšanai. 

 

3. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētos izdevumus nosaka ar Pārvaldes vadītāja rīkojumu.  

 

4. Šo noteikumu 2.2. un 2.3. apakšpunktos minētos materiālus nodrošina atbilstoši Pārvaldes budžeta 

iespējām.  

 

5. Šo noteikumu 2.4. un 2.5. apakšpunktos minēto izdevumu plānošanai MA vadītājs līdz 15.oktobrim 

iesniedz nākamajā kalendārajā gadā plānoto pasākumu paredzēto izdevumu tāmi Pārvaldes vadītāja 

vietniecei. Tāmi precizē ne vēlāk kā mēnesi pirms pasākuma. 

 

6. Plānojot 2.5. apakšpunktā minētās izmaksas, ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pasākuma iesniedz 

Pārvaldes juristei nepieciešamo dokumentāciju līguma sagatavošanai. 

 

7. Noteikumu 2.5. apakšpunktā plānotās izmaksas var tikt segtas no Pārvaldes budžeta, dalībnieku 

iemaksām, kā arī izglītības iestādēm var tikt aprēķināta maksa, Tukuma novada izglītības iestāžu 

norēķinus veicot caur budžeta grozījumiem, bet pārējo novadu izglītības iestādēm – izrakstot rēķinus 

par sniegtajiem pakalpojumiem. 

 

8. MA ir tiesības saņemt Tukuma novada Domes un Pārvaldes atbalstu transporta, telpu, tehnisko 

līdzekļu, kā arī citu MA darbībai nepieciešamo materiālo resursu nodrošināšanai. 

 

9. Noteikumu 2.5. apakšpunktā plānoto maksimālo izmaksu lielumu gadā nosaka pēc skolotāju skaita 

metodiskajās apvienībās: 

 

9.1. finansējums līdz 160 EUR: 

9.1.1. direktoru vietnieku audzināšanas darbā / audzināšanas darba speciālistu MA; 

9.1.2. sākumskolas skolotāju MA; 

9.1.3. matemātikas skolotāju MA; 

9.1.4. latviešu valodas un literatūras skolotāju MA; 

9.1.5. angļu valodas un vācu valodas skolotāju MA; 

9.1.6. mūzikas skolotāju MA; 

9.1.7. sporta skolotāju MA; 

9.1.8. logopēdu MA; 

9.1.9. speciālo izglītības programmu skolotāju MA; 

9.1.10. pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku MA; 



9.1.11. skolu direktoru MA; 

 

9.2. finansējums līdz 120 EUR: 

9.2.1. direktoru vietnieku mācību darbā MA; 

9.2.2. bioloģijas un dabaszinību skolotāju MA; 

9.2.3. informātikas un datorikas skolotāju MA; 

9.2.4. mājturības un tehnoloģiju (meitenēm), kulturoloģijas skolotāju MA; 

9.2.5. sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA; 

9.2.6. vizuālās mākslas skolotāju MA; 

9.2.7. krievu valodas skolotāju MA; 

9.2.8. vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotāju MA; 

9.2.9. mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA (zēniem); 

9.2.10. izglītības psihologu MA; 

 

9.3. finansējums līdz 80 EUR: 

9.3.1. skolu bibliotekāru MA; 

9.3.2. fizikas skolotāju MA; 

9.3.3. ģeogrāfijas skolotāju MA; 

9.3.4. ķīmijas skolotāju MA; 

9.3.5. sociālo pedagogu MA; 

 

 
 


