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NOTEIKUMI
Lubānā

Nr.2

2018. gada 30. janvārī

APSTIPRINĀTI
ar Lubānas novada domes 2018. gada 30.janvāra
lēmumu (protokols Nr.1, …§)
Kārtība, kādā Lubānas novada pašvaldība nosaka pirmsskolas izglītības iestāžu grupu
piepildījumu, pedagogu un pedagogu palīgu amata vienības un pedagogu darba samaksu
1. Noteikumi par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) nosaka
pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmsskolas grupu piepildījumu, pedagogu un pedagogu
palīgu amata vienības un pedagogu un pedagogu palīgu darba samaksu.
2. Noteikumi piemērojami attiecīgā gada budžetā apstiprinātā finansējuma ietvaros.
3. Izglītojamo skaitu pirmsskolas grupās nosaka izglītības iestādes vadītājs, ievērojot bērnu
vecumu un higiēnas prasības izglītības iestādē.
4. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes
“Rūķīši” vienā grupā (jaukta vecuma) pieļaujamais izglītojamo skaits:
4.1. vecumā no viena gada līdz četriem gadiem – 10 – 20;
4.2. vecumā no četriem līdz septiņiem gadiem – 10 – 23;
4.3. vasaras mēnešos (jūnijā, jūlijā, augustā) vecumā no vienā līdz septiņiem gadiem –
12 - 23.
5. Pirmsskolas izglītības programmas apguvei Meirānu Kalpaka pamatskolā vienā grupā
pieļaujamais izglītojamo skaits vecumā no trim līdz septiņiem gadiem – 6 – 20.
6. Izglītības iestādes vadītājs grupu piepildījumu saskaņo ar pašvaldības speciālistu izglītības
jomā.
7. Pirmsskolas izglītības pedagogu un pedagogu palīgu darba samaksas fonda apmēru nosaka
pašvaldība.
8. Pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogu mēneša darba algas zemākā likme tiek noteikta
saskaņā Ministru kabineta noteikumiem par pedagogu darba samaksu.

9. Amata vienības tiek noteiktas atbilstoši grupu un izglītojamo skaitam pirmsskolas izglītības
iestādē. Lubānas novada pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” un Meirānu Kalpaka
pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu pedagoģisko darbinieku amatu vienību
aprēķināšana notiek ievērojot sekojošus nosacījumus:
N.
p.
k.
1.
2.
3.

Amata vienības
nosaukums
Pirmsskolas izglītības
mūzikas skolotājs
Pirmsskolas izglītības
sporta skolotājs un
atbalsta personāls
Logopēds pirmsskolā

Darba slodze
h/nedēļā par
likmi
40

0,25

PII “Rūķīši” uz grupu

40

0,25

PII “Rūķīši” uz grupu

30

0,75

PII “Rūķīši”

Amata vienību skaits

4.

Pirmsskolas izglītības
skolotājs

40

1

5.

Pirmsskolas izglītības
skolotāja palīgs

40

1
1,25

normēta minimālā izglītojamo
skaita attiecība pret vienu
pedagoga darba likmi 10 : 1.
uz grupu 3 – 7 gadi
uz grupu 1,5 – 3 gadi

10. Paredzēto finansējumu pirmsskolas sporta pedagogam un pirmsskolas mūzikas pedagogam
iestādes vadītājam atļauts pārdalīt, kā arī izmantot speciālā pedagoga, psihologa vai cita
atbalsta personāla darba samaksai.
11. Pašvaldības piešķirtā finansējuma ietvaros izglītības iestādes vadītājs pedagogiem var
noteikt piemaksu par papildus veikto pedagoģisko darbu saskaņā ar spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem un darba samaksas fonda ietvaros, kā arī izglītības iestādē
apstiprināto kārtību.
12. Noteikumi stājas spēkā ar 2018. gada 1. septembri.
Domes priekšsēdētājs

Tālis Salenieks
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