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NOTEIKUMI
Ķegumā

2019. gada 9.oktobrī
APSTIPRINĀTI
ar Ķeguma novada domes
2019.gada 9.oktobra
lēmumu Nr.KND1-3/19/342
(protokols Nr.18,13.§)

par kārtību, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības
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 (turpmāk – PII) piepildījumu, 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. Izglītojamo skaitu pirmsskolas izglītības grupās nosaka izglītības iestādes vadītājs, ievērojot
bērnu vecumu un higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmu.
5. Pirmskolas izglītības programmas apguvei vienā grupā pieļaujamais bērnu skaitu:
5.1. VPII „Gaismiņa”
5.1.1. 1,5 -3 gadi – 12-16 bērni;
5.1.2. 3-5 gadi- 12-24 bērni;
5.1.3. 5-7 gadi- 12-26 bērni;
5.2. VPII „Birztaliņa”:
5.2.1. 1,5-3 gadi- 8-14 bērni;
5.2.2. 3- 4 gadi- 8-24 bērni;
5.2.3. 5-7 gadi- 8-26 bērni.
6. PII vadītājs grupu piepildījumu saskaņo ar pašvaldības speciālistu izglītības jomā.
III.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, vadītāju vietnieku un pedagogu darba samaksa

7. PII vadītāju un vadītāju vietnieku mēneša darba algas likmi nosaka novada pašvaldības Dome
atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē 1.septembrī.
8. PII pedagogu darba samaksas fonda apmēru nosaka pašvaldība.
9. Pašvaldības PII pedagogu mēneša darba algas zemākā likme tiek noteikta saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu.
10. Amata vienības tiek noteiktas atbilstoši grupu un izglītojamo sakaitam PII. Ķeguma novada
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku amatu vienību aprēķināšana
notiek ievērojot šādus nosacījumus:
N.p.
k.
1.

2.

Amata vienības
nosaukums
Vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādes
vadītājs

Vispārējās pirmsskolas
izglītības iestādes
vadītāja vietnieks

Darba
slodze
h/nedēļā
40

40

3.

Pirmsskolas mūzikas
skolotājs

40

4.

Pirmsskolas sporta
skolotājs

40

Amata vienību skaits

1

uz iestādi

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

0,15

uz grupu

0,05

papildus uz 5-6 bērnu grupām

0,1

uz grupu

0,025 papildus uz 5-6 bērnu grupām
1

5.

6.

Logopēds pirmsskolā

Pirmsskolas skolotājs

0,75

ja iestādē 101-150
izglītojamo

0,5

ja iestādē 60-100 izglītojamo

0,25

ja iestādē līdz 59
izglītojamiem

2

uz grupu 3-7 gadi

30

40

ja iestādē 151 un vairāk
izglītojamo

1,8

uz grupu 1,5 – 3 gadi

11. Pašvaldība var piešķirt finansējumu papildu pedagogu amata vienībām, ja vispārizglītojošā
grupā tiek integrēti bērni ar mācīšanās grūtībām vai ar speciālām vajadzībām atbilstoši
licencētai speciālās izglītības programmai.
12. Pašvaldība var piešķirt papildu finansējumu papildu EKO skolu vides programmas
koordinatoram, ja iestāde veiksmīgi īstenojusi Ekoskolu programmu un saņem Zaļo Karogu.
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13. Paredzēto finansējumu pirmsskolas sporta pedagogam PII “Birztaliņa” vadītājs var pārdalīt
pirmsskolas mūzikas pedagogam.
14. 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.
15. Pirmsskolas izglītības pedagogu darba slodzi tarificē līdz četrām darba stundām nedēļā par
vienu darba likmi nodarbību sagatavošanai, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto normālo
nedēļas darba laiku – 40 stundas nedēļā.
16. Pašvaldība piešķir papildu finansējumu pašvaldību izglītības iestādēs (izņemot bērnu no piecu
gadu vecuma) izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu profesionālās darbības
kvalitātes piemaksām pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi no 2017. gada
10. augusta, kā arī samaksai par pedagogu papildu pienākumiem līdz 3 % no aprēķinātā un
apstiprinātā pedagogu darba samaksas fonda.
17. Pirmsskolas pedagogiem, kuriem ir piešķirta pedagogu profesionālās darbības 3., 4. un 5.
kvalitātes pakāpe līdz 2017. gada 9. augustam, līdz kvalitātes pakāpi apliecinoša dokumenta
derīguma termiņa beigām, 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 tarifikācijas sagatavošana un iesniegšana

18. Pirmsskolas pedagogu darba samaksu nosaka PII vadītājs saskaņā ar šo kārtību un iestādei
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem, veicot tarifikāciju uz 1.septembri. Lai nodrošinātu tarifikācijas
atbilstību piešķirtajam finansējumam, iestādes vadītājs ievada tarifikācijas Valsts izglītības
informācijas sistēmā un
18.1. apstiprina pedagogu tarifikācijas sarakstus, tarifikācijas saskaņo pašvaldības speciālists
izglītības jomā;
18.2. izglītības iestādes vadītāja tarifikāciju saskaņo pašvaldības speciālists izglītības jomā un
apstiprina domes priekšsēdētājs.
19. Vadītājs saskaņotās tarifikācijas veidlapas iesniedz pašvaldībā divos eksemplāros.
20. Pašvaldības izglītības speciālists katra mācību gada sākumā nosaka tarifikāciju veidlapu
sagatavošanas un iesniegšanas laikus.
V.

Noslēguma nosacījumi

21. Noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.septembri.
22.

Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku 2016.gada 21.septembra apstiprinātie
Noteikumi Nr.2/2016 “Kārtība, kādā Ķeguma novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītība
iestāžu grupu piepildījumu, pedagogu amata vienības un pedagogu darba samaksu”.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

11.10.2019.
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Raivis Ūzuls

