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Nr.13

1.
Par „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada
pašvaldības izglītības iestādēs”
___________________________________________________________________________
Lai noteiktu vienotu kārtību pedagoģisko likmju piešķiršanai izglītības iestādēs, tika
izstrādāti noteikumi, saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.un 6.punktu, kurus
nepieciešams apstiprināt.
Atklāti balsojot PAR - 11 deputāti (Malda Andersone, Inita Rubeze, Arnis Kvietkausks, Inese
Kuduma, Andis Eveliņš, Mārtiņš Mikāls, Ainars Cīrulis, Ilgonis Šteins, Arta Brauna, Tatjana
Ešenvalde, Gražina Ķervija,); PRET - nav; ATTURAS - nav; Priekules novada pašvaldības
dome NOLEMJ:
Apstiprināt „Kārtību, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada
pašvaldības izglītības iestādēs”.

Pielikumā: ‘’Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada
pašvaldības iestādēs’’ uz 3 lp.

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks

A.Cīrulis

LATVIJAS REPUBLIKA

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000031601, adrese Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434, tālr. 63461006, fakss: 63497937,

e-pasts: dome@priekulesnovads.lv

APSTIPRINĀTA
Priekules novada pašvaldības domes
2015.gada 27.augusta
sēdē (prot.Nr.13, 1.§)
Kārtība, kādā no pašvaldības budžeta finansē pedagoģiskos amatus Priekules novada
pašvaldības izglītības iestādēs
Izdota saskaņā ar
Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 3.un 6.punktu
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 1.oktobra līdz 30.septembrim
pēc izglītojamo skaita esošā gada 3.septembrī.
3. Izglītības iestādes vadītāju/ direktoru/ vietnieku un atbalsta personāla amata vienības nosaka
atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē:
Amats
Pirmsskolas izglītības
vadītājs, vietnieks

Amata
Kritērijs
vienības
iestādes 1
0,6

Mūzikas un mākslas skolas
direktors, vietnieks

1
1,2

Direktors un /vai direktora 0,083
vietnieks pamatskolā, kura realizē
pirmsskolas izglītības programmu
Logopēds
1
Logopēds

0,1

Pedagoga palīgs

0,1

Iestādē, kurā izglītojamo skaits ir līdz
100
Iestādē, kurā izglītojamo skaits ir
no101 - 130
Iestādē, kurā izglītojamo skaits ir 131
un vairāk
uz katriem 10 pirmsskolēniem
uz 500 izglītojamiem no pirmsskolas
līdz 6.klasei
papildus uz katru izglītojamo ar
valodas traucējumiem (programmas
kods 55), kurš integrēts vispārējās
izglītības iestādē
katram izglītojamam ar speciālām
vajadzībām (programmas kodi 51,
52, 53, 54, 56, 57, 58, 59), kas
integrēts vispārējās izglītības iestādē

4. Izglītības iestādes vadītājs/direktors sniedz priekšlikumu pašvaldībai par 3.punktā noteikto
likmju sadalījumu vadītājam/ direktoram un vietniekam.
5. Minimālais izglītojamo skaits pirmsskolas grupā (t.sk. skolēnu brīvdienās), kuru finansē
pašvaldība, ir 10 izglītojamie.
6. Pirmsskolas pedagogu amata vienību skaitu nosaka atbilstoši bērnu skaitam pirmsskolas
grupiņā kārtējā gada 3.septembrī un izglītības iestādes vadītāja apstiprinātam un ar novada
izglītības vadītāju saskaņotam darba grafikam.
7. Pirmsskolas skolotāju amata vienību skaitu aprēķināšanai ir noteikti šādi darba stundu
normatīvi:
7.1 darbam ar izglītojamiem vienā grupā
Amats
Izglītojamo Izglītības programmu
skaits
realizēšanai 1 grupā
grupā
15 stundas nedēļā
Pirmsskolas 10-19
(3st x 5 dienas)
izglītības
skolotājs
20-28

Pirmsskolas
izglītības
mūzikas
skolotājs

10 - 19
20 - 28

Bērnu
uzraudzībai
un
audzināšanai līdz un pēc
nodarbībām
Līdz 30 stundām nedēļā,
atbilstoši
apstiprinātam
pirmsskolas
grupas
darba
grafikam
30 stundas nedēļā (3st. x Līdz 35 stundām nedēļā atbilstoši
5 dienas x 2 pedagogi)
apstiprinātam pirmsskolas grupas
darba grafikam.
2 stundas nedēļā
4 stundas nedēļā

7.2 nodarbību sagatavošanai:
7.2.1 Izglītības iestādēs, kuras nodrošina pirmsskolas pakalpojumu skolēnu
brīvdienās, tarificē papildus četras darba stundas nedēļā mācību nodarbību
sagatavošanai pirmsskolas skolotājiem, kuriem tarificētas 30 stundas darbam ar
izglītojamiem;
7.2.2 Izglītības iestādēs, kuras nenodrošina pirmsskolas pakalpojumu skolēnu
brīvdienās, mācību nodarbību sagatavošanai pedagogi izmanto darba laiku
brīvdienās;
7.2.3 pēc šiem normatīviem izvērtē arī papildus finansējuma piešķiršanu 5-6 gadīgo
grupām, ja piešķirtais mērķdotācijas apjoms ir nepietiekams kvalitatīva izglītības
procesa un bērnu drošības nodrošināšanai.
8. Pirmsskolas pedagogu amata vienību skaitu aprēķina ievērojot, ka 1 amata vienība atbilst 30
darba stundām.
9. Izglītojamo skaits profesionālās ievirzes izglītības programmās nedrīkst pārsniegt līgumā ar
Kultūras ministriju noteikto izglītojamo skaitu.
10. Profesionālās ievirzes izglītības pedagogu amata vienību skaitu, ko finansē no pašvaldības
budžeta, nosaka izvērtējot izglītības iestādes vadītāja pamatotu iesniegumu.
11. Pašvaldības finansēto pedagogu mēneša darba algas likme ir atbilstoša MK noteikumiem
„Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

12. Izglītības iestāžu pašvaldības finansējuma tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un
iesniegšanas laikus saskaņo ar novada izglītības vadītāju.
13. Izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un
saskaņo novada izglītības vadītājs.
14. Izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas apstiprina novada pašvaldības izglītības vadītājs un
saskaņo novada pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
15. Amata vienības 2015.gada septembrim nosaka pēc izglītojamo skaita 2015.gada 27.maijā.
16. Noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.septembri.

Pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks
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