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Kārt ība, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītība iestāžu grupu 

piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu 
 

 
I.  Vispārējie noteikumi 

1. Noteikumi par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība (turpmāk- pašvaldība) nosaka 
pirmsskolas izglītības iestāžu piepildījumu (turpmāk – PII), pedagogu amata vienības un 
pedagogu darba samaksu. 

2. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada budžetā apstiprinātā finansējuma ietvaros. 

 

II.  Pirmsskolas izglītības grupu piepildījums 

3. Izglītojamo skaitu pirmsskolas grupās nosaka PII vadītājs, ievērojot  bērnu vecumu un 
higiēnas  prasības izglītības iestādē.  

4. Pirmskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais bērnu skaits: 

4.1. VPII „Gaismiņa” 

4.1.1. 1,5 -3 gadi – 10-16 bērni; 

4.1.2. 3-5 gadi- 12-24 bērni; 

4.1.3. 5-7 gadi- 12-26 bērni; 

4.2.  VPII „Birztaliņa”: 

4.2.1. 1,5-3 gadi- 6-12 bērni; 

4.2.2. 3- 4 gadi- 8-24 bērni; 

4.2.3. 5-7 gadi- 8-26 bērni. 

5. PII vadītājs grupu piepildījumu saskaņo ar pašvaldības speciālistu izglītības jomā. 

 

III.  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un pedagogu darba 
samaksa 

6. PII vadītāju un vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmi nosaka novada dome atbilstoši 
izglītojamo skaitam izglītības iestādē 1.septembrī. 
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7. PII pedagogu darba samaksas fonda apmēru nosaka pašvaldība. 

8. Pašvaldības PII pedagogu mēneša darba algas zemākā likme tiek noteikta saskaņā ar 
Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu. 

9. Amata vienības tiek noteiktas atbilstoši grupu un izglītojamo sakaitam PII. Ķeguma 
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatu vienību 
aprēķināšana notiek ievērojot sekojošus nosacījumus: 

N.p. 

k. 

Amata vienības nosaukums Darba 
slodze 

h/nedēļā 
par likmi 

Amata vienību skaits 

1. Vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītājs 

40 1 uz iestādi 

2. Vispārējās pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītāja 
vietnieks 

40 1 ja iestādē 151 un vairāk izglītojamo 

0,75 ja iestādē 101-150 izglītojamo 

0,5 ja iestādē 60-100 izglītojamo 

0,25 ja iestādē līdz 59 izglītojamiem 

3. Pirmsskolas mūzikas skolotājs 40 0,15 uz grupu 

0,05 papildus uz 5-6 bērnu grupām 

4. Pirmsskolas sporta skolotājs 40 0,1 uz grupu 

0,025 papildus uz 5-6 bērnu grupām 

5. Logopēds pirmsskolā 30 1 ja iestādē 151 un vairāk izglītojamo 

0,75 ja iestādē 101-150 izglītojamo 

0,5 ja iestādē 60-100 izglītojamo 

0,25 ja iestādē līdz 59 izglītojamiem 

6. Pirmsskolas skolotājs 40 2 uz grupu, ja grupā 28 un vairāk bērnu 

1,9 5-6 gadīgo grupai,  ja grupā  ir 26 un 
vairāk bērnu, kā arī apvienotā grupa 
5-6 gadīgajiem 

1,8 uz grupu 3-5 gadi 

1,7 uz grupu 1,5 - 3gadi 

 

10. Paredzēto finansējumu pirmsskolas sporta pedagogam  PII “Birztaliņa” vadītājs var 
pārdalīt pirmsskolas mūzikas pedagogam. 
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11. Pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros PII vadītājs pirmsskolas pedagogiem var 
noteikt piemaksu par papildus veikto pedagoģisko darbu saskaņa spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un  darba samaksas fonda ietvaros, kā arī izglītības iestādē 
apstiprināto kārtību. 

12. Pirmsskolas pedagogiem, kuriem ir piešķirta pedagogu profesionālās darbības 3., 4. un 5. 
kvalitātes pakāpe (turpmāk – kvalitātes pakāpe), nosaka piemaksu attiecīgi 45 euro, 114 
euro un 140 euro apmērā par vienu pedagoga darba likmi proporcionāli tarificēto mācību 
stundu skaitam, bet skolotājam logopēdam – proporcionāli tarificētajai amata slodzei.  

 

IV.  PII tarifik ācijas sagatavošana un iesniegšana 

13. Pirmsskolas pedagogu darba samaksu nosaka PII vadītājs saskaņā ar šo kārtību un iestādei 
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, veicot tarifikāciju uz 1.septembri un 1.janvāri. Lai 
nodrošinātu tarifikācijas atbilstību piešķirtajam finansējumam, PII vadītājs Valsts 
izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) saskaņo tarifikāciju atbilstoši izglītības 
iestādes padotībai ar izglītības iestādes dibinātāju vai tā noteikto kompetento iestādi.  

13.1. Izglītības iestādes pedagogu tarifikāciju sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs 
un saskaņo pašvaldības speciālists izglītības jomā un pašvaldības ekonomists, 

13.2. Izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju saskaņo pašvaldības speciālists izglītības jomā 
un pašvaldības ekonomists, apstiprina domes priekšsēdētājs. 

14. Vadītājs saskaņotās tarifikācijas veidlapas iesniedz pašvaldībā divos eksemplāros.  

15. Pašvaldības izglītības speciālists katra mācību gada sākumā nosaka tarifikāciju veidlapu 
sagatavošanas un iesniegšanas laikus. 

 

V. Noslēguma nosacījumi 

16. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.septembri. 

 

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks  (personiskais paraksts)  R.Ūzuls 
 
21.09.2016. 
datums 

 


