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2019.gada 9.oktobrī

Nr.KND1-3/19/342
(protokols Nr.18,13.§)
Par Noteikumu „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības
iestāžu grupu piepildījumu un pedagogu amata vienības” apstiprināšanu

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punkts nosaka, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību;
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 3.punkts nosaka, ka novada pašvaldība nosaka kārtību,
kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no budžeta; 6.punkts nosaka, ka pašvaldība
piešķir pašvaldības budžeta līdzekļus izglītības iestādēm un kontrolē šo līdzekļu izmantošanu.
Izglītības likuma 60.panta trešās daļa, nosaka, ka Izglītības iestādē īstenojamo izglītības
programmu izmaksas ietver izdevumus, kas nepieciešami izglītības programmas īstenošanā
iesaistīto pedagogu darba samaksai, izglītības iestādes nodrošināšanai ar mācību līdzekļiem, tās
saimnieciskajiem izdevumiem, kā arī citiem nepieciešamajiem izdevumiem. Pedagogu darba
samaksa valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī valsts augstskolu vidējās izglītības iestādēs,
tajā skaitā bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksa tiek
nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem un valsts budžeta mērķdotācijām. Pārējo pedagogu, kas
īsteno pirmsskolas izglītības programmas pašvaldības izglītības iestādēs, darba samaksa, ja citos
likumos nav noteikts citādi, tiek nodrošināta no pašvaldības budžeta. Pašvaldības var piedalīties
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu īstenoto izglītības programmu pedagogu darba samaksas
finansēšanā.
Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
29.2.punkts nosaka, ka pedagogu darba samaksas fonda apmēru pašvaldības izglītības iestādēm
nosaka pašvaldība.
Noteikumu sagatavošanas procesā ņemti vērā pirmsskolu izglītības iestāžu vadītāju un
pašvaldības izglītības speciālista priekšlikumi, Kultūras, izglītības un sporta komitejas 25.09.2019.
(protokols Nr.11-6) atzinums un Finanšu komitejas 25.09.2019 konceptuālais atzinums (protokols
Nr.20-9) par pedagogu amata vienību skaitu noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs.
Ņemot vērā domes Finanšu komitejas 09.10.2019. atzinumu;
balsojot „par”- 13 (Pāvels Kotāns, Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis
Priževoits, Kristaps Reķis, Kristaps Rūde, Vladimirs Samohins, Viesturs Teicāns, Raivis Ūzuls,
Tadeušs Vaļevko, Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”-nav,
Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Noteikumus „Par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka
pirmsskolas izglītības iestāžu grupu piepildījumu un pedagogu amata vienības”
(pielikumā).
2. Domes sekretārei nosūtīt lēmumu pašvaldības pirmsskolas iestāžu vadītājiem,
Grāmatvedības un finanšu nodaļai, pašvaldības speciālistei izglītības jautājumos.
Sēdes vadītājs
11.10.2019.
datums

(Personiskais paraksts)

R.Ūzuls

