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2018.gada 11.septembra sēdes lēmumu  

Nr. 411 (prot.Nr.12;2.p.) 
 

 

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 septembra domes sēdē. 

4. Pašvaldības finansēto pedagogu mēneša darba algas likme ir atbilstoša spēkā esošiem 

K 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 par darbu pirmsskolā 

nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem: 

Amats Amata 

vienības 

Kritērijs 

Pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītājs, vietnieks 

1  

Direktors un /vai direktora 

vietnieks pamatskolā, kura realizē 

pirmsskolas izglītības programmu 

0,1 uz katriem 10 pirmsskolēniem 

9. Izglītības iestādes direktoru/ vietnieku amata vienības profesionālās ievirzes izglītības 

iestādē un pamatizglītības iestādē, kas realizē profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, nosaka atbilstoši šādiem kritērijiem 

Amats Amata 

vienības 

Izglītojamo skaits profesionālās 

ievirzes izglītības programmās 

Skolas direktors, vietnieks 

0,6 līdz 100 

1 no101 - 130 

1,2 131 un vairāk 

10. Izglītības iestādes vadītājs/direktors sniedz priekšlikumu pašvaldībai par 8.un 9. 

punktā noteikto likmju sadalījumu direktoram un vietniekam. 

11. Izglītības iestādes direktoram, kas vada izglītības iestādi, kurā tiek realizētas vismaz 3 

jomu (pirmsskolas, pamatizglītības un profesionālās ievirzes) izglītības programmas, 

pašvaldība nodrošina, vienu izglītības iestādes vadītāja amata vienību (tai skaitā amata 

vienības no valsts mērķdotācijas). 

12. Pašvaldība izglītības iestādes direktoram/vadītājam amata algu nosaka 

12.1 atbilstoši kopējam izglītojamo skaitam izglītības iestādē saskaņā ar “Pedagogu 

darba samaksas noteikumiem”, 

12.2 ja izglītības iestādei ir filiāle citā administratīvā teritorijā, direktora/ vadītāja 

amata algu nosaka par vienu pakāpi augstāku; 

13. Pašvaldība, nosakot amata algu direktora vietniekam, ņem vērā vietnieka atbildības 

jomā esošo bērnu skaitu. 

14. 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 

15. Minimālais izglītojamo skaits pirmsskolas grupā (t.sk. skolēnu brīvdienās), kuru 

finansē pašvaldība, ir 10 izglītojamie. 

16. Pirmsskolas skolotāju amata vienību skaitu aprēķināšanai pašvaldība piemēro šādus 

kontaktstundu un gatavošanās stundu normatīvus: 

Amats Izglītojamo 

skaits 

grupā 

Izglītības programmu 

realizēšanai 1 grupā 

Bērnu audzināšanai un 

uzraudzībai līdz un pēc 

nodarbībām  

Pirmsskolas 

izglītības 

skolotājs 

10-19 15 stundas nedēļā  

(3st x 5 dienas) 

Līdz 35 stundām nedēļā,  

atbilstoši apstiprinātam 

pirmsskolas grupas darba 

grafikam 
20-28 30 stundas nedēļā (3st. 

x 5 dienas x 2 

pedagogi) 

Pirmsskolas 

izglītības 

mūzikas 

skolotājs 

10 - 19 2 stundas nedēļā  

20 - 28 4 stundas nedēļā  

17. Ja jaukta vecuma grupā ir 16 -19 audzēkņi un vismaz 8 no tiem kārtējā gada 

1. septembrī nav sasnieguši 3 gadu vecumu, mācību procesa īstenošanai tiek piešķirtas 

papildus 15 kontaktstundas nedēļā. 

18. Pirmsskolas pedagogu darbam ar izglītojamiem līdz 5 gadu vecumam amata vienību 

skaitu aprēķina ievērojot, ka 1 amata vienība atbilst 40 darba stundām nedēļā: 

18.1 ja izglītojamo skaits ir no20 līdz 28, tarificē 36 kontaktstundas un 4 

gatavošanās stundas nedēļā; 

18.2  ja izglītojamo skaits ir no 10 līdz 19, tarificē 37 kontaktstundas un 3 

gatavošanās stundas nedēļā; 

18.3 ja skolēnu brīvdienās izglītojamie pirmsskolas grupu neapmeklē vai kopējais 

izglītojamo skaits ir mazāks par 10, pedagogam tarificē tikai kontaktstundas; 

gatavošanās laiks tiek plānots 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. 

19. 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.  

 



IV. Amata vienību noteikšana vispārējās izglītības iestādēs 

20. No pašvaldības budžeta apmaksātu pagarinātās dienas grupas pakalpojumu nodrošina 

līdz 19 stundām nedēļā vienai grupai, kurā ir no 10 līdz 24 izglītojamie, atbilstoši 

apstiprinātam pagarinātās dienas grupas darba grafikam 35 nedēļas mācību gadā, 

piemērojot stundu atalgojumu. 

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

piešķir līdz 2 stundām nedēļā katrai grupai no 10 līdz 15 izglītojamiem, pedagogam 

piemērojot stundu atalgojumu. Ja 2. klases skolēnu skaits ir mazāks par 10, 

peldētapmācībā drīkst iesaistīt 3. un 4. klašu skolēnus. 

22. Pagarinātās dienas grupas skolotāja un interešu izglītības skolotāju stundas algas likmi 

aprēķina, dalot MK noteikto zemāko pedagoga mēneša darba algas likmi ar attiecīgā 

kalendārā gada vidējo darba stundu skaitu mēnesī, atbilstoši MK noteiktajai attiecīgā 

skolotāja amata darba slodzei.. 

23. Sociālā pedagoga 1 amata vienību nosaka uz 500 izglītojamiem no 1.līdz 12.klasei 

pedagogam ar atbilstošu sociālā pedagoga izglītību. 

 

V. Amata vienību noteikšana profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

24. Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās nedrīkst pārsniegt 15% 

no līgumā ar Kultūras ministriju noteikto izglītojamo skaitu. 

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

pašvaldības budžeta, nosaka, izvērtējot izglītības iestādes vadītāja pamatotu 

iesniegumu. 

VI. Noslēguma jautājumi 

26. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Priekules novada domes 2016.gada 

25.augustā pieņemtie noteikumi „Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē 

pedagoģiskos amatus Priekules novada pašvaldības izglītības iestādēs’’ (2016.gada 

25.augusta sēdes protokols Nr.15, 2.§) 

27. Noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.septembri. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētāja     V.Jablonska 


