
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ. Nr. 90000031601, adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālr. 63461006,  

 e-pasts: dome@priekulesnovads.lv 

 

APSTIPRINĀTS 

       Priekules novada pašvaldības domē 

       2020.gada 30.jūlijā 

sēdes protokols Nr.9 
 

Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 

 

Izdoti saskaņā ar   

Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.un 6.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada 

pašvaldības izglītības iestādēs (izņemot speciālās skolas). 

2. Pedagoģisko amatu vienību skaitu nosaka par laika periodu no kārtējā gada 

1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam pēc plānotā izglītojamo skaita kārtējā gada 

1.septembrī un saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja apstiprinātu un ar novada 

izglītības vadītāju saskaņotu pirmsskolas skolotāju un pagarinātās dienas grupas 

skolotāju darba grafiku.  

3. Ja faktiskais izglītojamo skaits 1.septembrī atšķiras no plānotā, pedagoģisko amata 

vienību skaits (direktors, direktora vietnieks, logopēds, sociālais pedagogs) tiek 

precizēts un to saskaņo izglītības vadītāja, parakstot tarifikāciju uz 1.septembri. 

Precizēto štatu sarakstu par stāvokli uz 1.septembri apstiprina nākošajā tuvākajā 

domes sēdē. 

4. Pašvaldības finansēto pedagogu mēneša darba algas likme ir atbilstoša Ministru 

kabineta noteikumiem „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. 

5. Izglītības iestāžu tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus saskaņo ar 

Priekules novada izglītības vadītāju, iesniedzot: 

5.1 pedagogu tarifikāciju;  

5.2 pirmsskolas grupas/ grupu darba grafiku; 

5.3 Pagarinātās dienas grupas darba grafiku. 

6. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes 

vadītājs un saskaņo novada izglītības vadītājs. 

7. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas apstiprina novada pašvaldības izglītības vadītājs 

un  saskaņo novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. 



II. Amata vienību noteikšana izglītības iestāžu vadītājiem 

8. Izglītības iestādes vadītāju/ direktoru/ vietnieku amata vienības nosaka atbilstoši 

šādiem kritērijiem: 

Amats Amata 

vienības 

Izglītojamo skaits 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājs 

1  

0,5 25 – 50 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāja vietnieks 

0,25 80 un vairāk 

Direktors pamatskolā, kura realizē 

pirmsskolas izglītības programmu 

0,1 Uz katriem 10 pirmsskolas vecuma 

audzēkņiem 

Direktors pamatskolā, kura realizē 

pirmsskolas izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības 

programmas 

0,6  

Direktora vietnieks pamatizglītības 

jomā pamatskolā 

0,25  

Direktora vietnieks pirmsskolas 

izglītības jomā pamatskolā 

0,4 50 un vairāk 

Direktora vietnieks profesionālās 

ievirzes izglītības jomā pamatskolā 

0,5  

Direktors profesionālās ievirzes 

izglītības iestādē 

1  

Direktora vietnieks profesionālās 

ievirzes izglītības iestādē 

0,25  

9. Izglītības iestādes direktoram/vadītājam mēneša darba algu nosaka atbilstoši Ministru 

kabineta noteikumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi” pēc  kopējā izglītojamo 

skaita izglītības iestādē visās izglītības programmās kopā. 

10. Direktora vietnieka mēneša darba algas likmi nosaka ne mazāku kā 80 procentu 

apmērā no izglītības iestādes vadītājam noteiktās mēneša darba algas likmes. 

11. Izglītības iestādes direktors var paaugstināt direktora vietnieka amatalgas likmi, 

samazinot slodzi un nepārsniedzot finansējumu, kas atbilst pašvaldības noteiktajai 

slodzei. 

III. Amata vienību noteikšana pirmsskolas pedagogiem 

12. Pirmsskolas skolotāju amata vienību skaitu aprēķināšanai pašvaldība piemēro šādus 

kontaktstundu normatīvus: 

Amats Izglītojamo 

vecums 

Izglīto-

jamo 

skaits 

grupā 

Izglītības 

programmu 

realizēšanai 1 

grupā 

Bērnu audzināšanai un 

uzraudzībai līdz un pēc 

nodarbībām  

Pirmsskolas 

izglītības 

skolotājs 

1,5 - 3 gadi 

(viena vecuma)  

1,5 - 5 gadi 

(jaukta) 

10-15 20 stundas nedēļā  

(4st x 5 dienas) 
Līdz 32 stundām nedēļā,  

atbilstoši apstiprinātam 

pirmsskolas grupas darba 

grafikam 

16-26 40 stundas nedēļā  

(4st x 2 pedagogi x 

5 dienas) 



4-5 gadi  

(viena vecuma) 

3-5 gadi  

(jaukta) 

10-18 20 stundas nedēļā  

(4st x 5 dienas) 

19-26 40 stundas nedēļā 

(4st. x 5 dienas x 2 

pedagogi) 

Pirmsskolas 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

 10 - 18 2 stundas nedēļā  

 19 - 26 4 stundas nedēļā  

13. Pašvaldība var piešķirt papildus pedagogu likmes 5- 6 gadnieku grupu pedagogu darba 

samaksas nodrošināšanai, ja valsts piešķirtais finansējums nepietiek, lai nodrošinātu 5-

6 gadīgo bērnu apmācību nodarbībās, audzināšanu un uzraudzību pirms un pēc 

nodarbībām, atbilstoši 12.punktā noteiktajam 4- 5 gadus vecajiem izglītojamajiem. 

14. Pirmsskolas pedagogu darbam ar izglītojamiem amata vienību skaitu aprēķina 

ievērojot, ka 1 amata vienība atbilst 40 darba stundām nedēļā, tai skaitā 36 

kontaktstundas nodarbību vadīšanai un 4 gatavošanās stundas; 

15. Ja skolēnu brīvdienās izglītojamie pirmsskolas grupu neapmeklē, pedagogs 

gatavošanās laiku plāno rudens, ziemas un pavasara brīvdienu nedēļās, bet vasaras 

brīvdienās izglītības iestādes vadība sadarbībā ar citām novada izglītības iestādēm 

plāno pirmsskolas pedagogu darba grafiku darbam citā iestādē. 

IV. Amata vienību noteikšana atbalsta personālam 

16. Atbalsta personāla amata vienības nosaka atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē: 

Amats  Amata vienības  Kritērijs  

Logopēds  1  uz 400 izglītojamiem no 1,5 līdz 5 gadu 

vecumam 

Logopēds vai pedagoga 

palīgs 

0,1  papildus uz katru izglītojamo līdz 5 gadu 

vecumam, kurš integrēts vispārējās 

izglītības iestādē, ja viņam ir 

pedagoģiski medicīniskās komisijas 

atzinums par speciālām vajadzībām.  

Sociālais pedagogs 1 uz 500 izglītojamiem no 1,5 gadu 

vecuma līdz 12.klasei 

Pagarinātās dienas 

grupas skolotājs 

Līdz 0,475 Vienai grupai, kurā ir 10 – 24 

izglītojamie, atbilstoši apstiprinātajam 

pagarinātās dienas grupas darba 

grafikam 

 

17. Ja nav cits finansējums, 2. klases interešu izglītības programmai “Peldētapmācība” 

piešķir līdz 2 stundām nedēļā katrai grupai no 10 līdz 15 izglītojamiem. Ja 2. klases 

izglītojamo skaits ir mazāks par 10, peldētapmācībā drīkst iesaistīt 3. un 4. klašu 

skolēnus. 

 



V. Amata vienību noteikšana profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

18. Profesionālās ievirzes izglītības pedagogu amata vienību skaitu, ko finansē no 

pašvaldības budžeta, nosaka, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja pamatotu 

iesniegumu. 

VI. Piemaksu par kvalitātes pakāpi noteikšana pašvaldības finansētiem 

pedagoģiskajiem amatiem 

19. Pedagogam, kurš visu vai daļu atalgojuma saņem no pašvaldības budžeta,  ir tiesības 

pretendēt uz jebkuru kvalitātes pakāpi, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem 

“Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība” un 

izglītības iestādes izstrādātai un ar izglītības vadītāju saskaņotai iestādes pedagogu 

profesionālās darbības novērtēšanas kārtībai. 

20. Izglītības iestādes vadītājam ir pienākums komisijas sastāvā iekļaut citas izglītības 

iestādes attiecīgās specialitātes pedagogu, plānojot darba samaksu par papildus darbu 

no pašvaldības budžeta, iestādei piešķirtā budžeta ietvaros. 

21. Katra izglītības iestāde nosaka vienotu valsts un pašvaldības finansēto pedagogu 

piemaksas apmēru par iegūto kvalitātes pakāpi, ievērojot, ka no pašvaldības piemaksas 

apmērs 1 pilnai amata slodzei nav lielāks par  

21.1 1.kvalitātes pakāpei – 20 euro; 

21.2 2.kvalitātes pakāpei – 40 euro; 

21.3 3.kvalitātes pakāpei – 60 euro.  

VII. Noslēguma jautājumi 

22. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Priekules novada domes 2018.gada 

11.septembrī pieņemtie noteikumi „Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē 

pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ (2018.gada 

11.septembra sēdes lēmums Nr.411 (protokols Nr.12, 2. p) 

23. Noteikumi piemērojami ar 2020.gada 1.septembri. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja    V.Jablonska 

 


