
 

LĒMUMS 
Cēsīs, Cēsu novadā 

31.08.2022.                           Nr.507 
 
 

Par noteikumu “Par pedagogu un atbalsta personāla amata  
vienībām un darba slodzēm Cēsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” apstiprināšanu 

 Ziņo D.Briede, Izglītības pārvaldes izglītības speciāliste 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena 

no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Valsts un pašvaldību institūciju 
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, uz Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 21.06.2022. noteikumiem Nr.376 “Kārtība, 
kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai  pašvaldību vispārējās 
izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”,  un ievērojot Cēsu novada 
domes Finanšu komitejas 18.08.2022.atzinumu (protokols Nr.10), Izglītības, kultūras un sporta komitejas 
25.08.2022. atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu novada dome, ar 11 balsīm - par (Andris Melbārdis , Atis 
Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Indriķis Putniņš, Inese 
Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs), 4 - pret (Andris Mihaļovs, Elīna Stapulone, Hardijs 
VENTS, Laimis Šāvējs),  atturas nav, nolemj: 

1. Apstiprināt Cēsu novada domes noteikumus “Par pedagogu un atbalsta personāla amatu 
vienībām un darba slodzēm Cēsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs” saskaņā ar 
pielikumu. 

2. Uzdot: Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijai (direktors O.Kaulēns), Cēsu Valsts ģimnāzijai 
(direktores p.i. I.Gaiķe), Cēsu Pilsētas vidusskolai (direktore A. Sīmane), Cēsu 1. pamatskolai 
(direktore A.Avena), Cēsu 2. pamatskolai (direktore I.Brammane), Cēsu pilsētas Pastariņa 
sākumskolai (direktore R.Blaževica), Rāmuļu pamatskolai (direktora p.i. Andersone), Dzērbenes 
vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolai (direktors A.Sakss), Skujenes pamatskolai (direktore 
A.Lukstiņa), Amatas pamatskolai (direktors V.Nītiņš), Drabešu Jaunajai pamatskolai (direktore 
Kr.Paisuma), Zaubes pamatskolai (direktore V.Krūmiņa), Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolai 
(direktore K.Straume), Jaunpiebalgas vidusskolai (direktors A.Ratiņš), Jauno Līderu vidusskolai 
(direktore S.Vītola), Augšlīgatnes Jaunajai sākumskolai (direktore S.Ungura), Priekuļu vidusskolai 
(direktore I. Apine), Liepas pamatskolai (direktore A. Kovaļova), Stalbes pamatskolai (J. Dzene), 
Straupes pamatskolai (direktore D.Gaile), Vecpiebalgas vidusskolai (direktore I. Strelkova),  Cēsu 
pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja R.Siliņa), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības 
iestādei (vadītāja L.Balode), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja I.Vāvere), Līvu 
pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja A. Gabranova), Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādei 
“Zvaniņi” (vadītāja D.Ceipiniece), Līgatnes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja 
Z.Karro), Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” (vadītāja Kr.Bernāne), Jāņmuižas 
pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja I. Zariņa), Liepas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” 
(vadītāja E.Latko), Veselavas pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja I.Liepiņa), Cēsu pilsētas 
Mākslas skolai (direktora p.i. Emma Rass), Cēsu pilsētas Sporta skolai (direktore R.Vanadziņa), 
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolai (direktore A.Sila), Līgatnes Mūzikas un mākslas skolai 
(direktore L.Ruciņa), Cēsu Bērnu un jauniešu centram (direktors J.Vītols) nodrošināt lēmuma 
izpildi. 

3. Noteikumi stājas spēkā ar 01.09.2022.  



4. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Cēsu novada domes 02.09.2016. 
lēmumu Nr.234 "Par pašvaldības finansējumu vispārējās izglītības iestādēm" un Cēsu novada 
domes 02.08.2018. lēmumu Nr. 248 ,,Par Cēsu novada izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku 
amatalgām”.  

5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada centrālās administrācijas Izglītības pārvaldei. 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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NOTEIKUMI 
Cēsu novadā 

 
2022.gada 31.augustā         Nr.68 
 

Par pedagogu un atbalsta personāla amata vienībām un  
darba slodzēm Cēsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Noteikumi ,,Par pedagogu un atbalsta personāla amata vienībām un darba slodzēm Cēsu novada 
pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs”, turpmāk – Noteikumi, nosaka principus un kārtību, kādā tiek 
noteiktas pedagoģisko darbinieku un atbalsta personāla amatu vienības un darba slodzes Cēsu novada 
pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs izglītības procesa organizēšanas un atbalsta sistēmas 
izglītojamiem, viņu vecākiem un pedagogiem nodrošināšanai. 

 
II. Izglītības procesa organizēšana pirmsskolas izglītības iestādēs 

 
2. Pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējās  izglītības iestāžu, kas realizē pirmsskolas izglītības 
programmas, izglītības procesa organizēšanai noteiktās  amata vienības un darba slodzes nosaka atbilstoši 
izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri saskaņā ar šo noteikumu 1.tabulu: 

1.tabula 
 

Amata vienība 
Darba slodze atbilstoši izglītojamo skaitam 

līdz 40 41-70 71-100 101-200 200 un 
vairāk 

1. Vadītājs 1 1 1 1 1 
2. Metodiķis♦ 0,2/0,5 0,4/0,75 0,6/1   
3. Vadītāja vietnieks    1 1 
4. Pirmsskolas pedagogs 2  darba slodzes♦♦ uz katru grupu 
5. Pirmsskolas pedagogs 

(mūzikas, sporta nodarbību 
nodrošināšanai) 

0,3055 darba slodzes (11 kontaktstundas + 1,22 stundas 
gatavošanās = 12,22 stundas) uz katru grupu 

6. Atbalsta personāls (sociālais 
pedagogs, izglītības  
psihologs, speciālais 
pedagogs) 

Uz katriem 1-10 izglītojamajiem 0,04 darba slodzes 

7. Skolotājs logopēds Uz katriem 1-10 izglītojamajiem 0,06 darba slodzes  
 

 
♦ lielāko darba slodzi piemēro, ja izglītības process pirmsskolas izglītības iestādē notiek vairākās ēkās vai pirmsskolas 
izglītības programma tiek īstenota vispārējās izglītības iestādē 
♦♦  1 darba slodze - 40 darba stundas nedēļā, tai skaitā 36 kontaktstundas un 4 darba stundas – sagatavošanās 
nodarbību vadīšanai.  



3. Ja vidējais izglītojamo skaits grupā, ko aprēķina kopējo iestādes izglītojamo skaitu dalot ar grupu skaitu, 
ir mazāks par desmit izglītojamiem – pirmsskolas pedagogu darba slodzēm (1.tabulas 4. un 5. punkts) 
piemēro koeficientu 0,5. 
4. Ja vidējais izglītojamo skaits grupā, ko aprēķina kopējo iestādes izglītojamo skaitu dalot ar grupu skaitu, 
ir 11 – 15  izglītojamie – pirmsskolas pedagogu  darba slodzēm (1.tabulas 4. un 5. punkts) piemēro 
koeficientu 0,75. 
5. Ja tiek realizēts un sniegts pakalpojums visa novada izglītojamiem, tad pēc iestādes vadītāja  pamatota 
iesnieguma ar domes lēmumu var piešķirt papildus pirmsskolas pedagoga darba slodzi. 
6. Iestādes vadītājs, apstiprinātā finansējuma  ietvaros, ņemot vērā iestādes specifiku, ar rīkojumu var 
noteikt iestādei nepieciešamās amata vienības un darba slodzi, nemainot amata vienībai noteikto 
mēnešalgu par likmi. 
 

III. Izglītības procesa organizēšana vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs 
 

7. Izglītības iestādes vadītāja, vietnieku un atbalsta personāla amata vienības un darba slodzes nosaka 
atbilstoši izglītojamo skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri saskaņā ar šo noteikumu 
2.tabulu 

2.tabula 
 Amata vienība Darba slodze atbilstoši izglītojamo skaitam 

Līdz 
50 

51-
100 

101-
150 

151-
200 

201-
250 

251-
300 

301-
400 

401-
500 

500 un 
vairāk 

1. Direktors  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2. Direktora vietnieks 0,15 0,25 0,3 0,5  1 2 2,5 3 4 
3. Bibliotekārs 0,1 0,15 0,2 0,3 0,75 0,8 1 1 1 
4. Interešu izglītības 

skolotājs♦ 
0,2 0,3 0,5 0,75 1 1 1,25 1,25 1,5 

5. Izglītības psihologs Uz katriem 1-10 izglītojamiem – 0,02 darba slodzes 
6. Skolotājs logopēds Uz katriem 1-10 izglītojamiem 1.-4.klasē – 0,04 darba slodzes 
7. Sociālais pedagogs ♦ Uz katriem 1-10 izglītojamiem – 0,02 darba slodzes 
8. Speciālais pedagogs 

un/vai pedagoga palīgs 
Uz katriem 1-10 izglītojamiem – 0,01 darba slodzes  

9. Pagarinātās dienas 
grupas skolotājs♦ 

Uz katriem 1-10 izglītojamiem 1.-4.klasē – 0,08 darba slodzes 
Uz katriem 1-10 izglītojamiem 1.-4.klasē – 0,02 darba slodzes ♦♦ 

 
8. Izglītības iestādē ar izglītojamo skaitu līdz 100, direktora, vietnieka un atbalsta personāla amata 

vienības tiek finansētas no pašvaldības finansējuma 
9. Izglītības iestādē ar izglītojamo skaitu no 101 - 200, direktora amata vienība tiek finansēta no 

pašvaldības finansējuma 
10.  Izglītības iestādē, kurā tiek nodrošināts internāta pakalpojums, pamatojoties uz izglītības iestādes 

vadītāja iesniegumu, piešķirt finansējumu internāta skolotāja darba slodzes apmaksai. 
11.  Interešu izglītības skolotāja amata vienības tiek finansētas no pašvaldības  finansējuma saskaņā ar 

2.tabulas 4.punktu un valsts mērķdotācijas interešu izglītībai. 
12.  Iestādes vadītājs apstiprinātā finansējuma ietvaros, ņemot vērā iestādes specifiku, ar rīkojumu var 

noteikt iestādei nepieciešamās amata vienības un  darba slodzi. 
 
 

 
 
♦ attiecināms uz pašvaldības finansējumu 
♦♦ attiecināms uz izglītības iestādēm:  
     Cēsu Pilsētas vidusskola, Cēsu 1.pamatskola, Cēsu 2.pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 
 
 



IV. Mācību procesa organizēšana interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
iestādēs 

13. Izglītības programmu realizēšanu saskaņā ar mācību stundu īstenošanas plānu nodrošina no valsts 
mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma, pamatojoties uz izglītības iestādes vadītāja iesniegumu par 
nepieciešamo pedagogu darba slodžu skaitu, kas iesniegts Izglītības pārvaldē līdz konkrētā gada 31. 
augustam un Izglītības pārvaldē saskaņots. 
14. Iestādes vadītāja, vietnieku un metodiķu amata vienības un darba slodzes nosaka atbilstoši audzēkņu 
skaitam izglītības iestādē uz katra gada 1.septembri saskaņā ar šo noteikumu 3.tabulu un tiek finansētas 
no pašvaldības finansējuma. 

3.tabula 
Profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas vispārējās izglītības iestādē 

 
Amata vienības 

Darba slodze atbilstoši izglītojamo skaitam 
Līdz 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 201 - 300 301 un 

vairāk 
Direktora vietnieks 0,25 0,5 0,75 1 1 1 

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes 
Amata vienības Darba slodze atbilstoši izglītojamo skaitam 

Līdz 150 151-200 201 - 300 301 - 400 401 - 
800 

801 un 
vairāk 

Direktors 1 1 1 1 1 1 
Direktora vietnieks 0,25/0,5♦ 0,5 0,75 1 1 1 
Izglītības metodiķis     1 1,5 

Interešu izglītības iestādes 
Amata vienības Darba slodze atbilstoši izglītojamo skaitam 

Līdz 150 151-200 201 - 300 301 - 400 401 - 
800 

801 un 
vairāk 

Direktors 1 1 1 1 1 1 
Direktora vietnieks 0,25  0,5 0,75 1 1 1 

 
♦ ja iestādē tiek īstenotas vairāk nekā 10 profesionālās ievirzes izglītības programmas 
 

V. Noslēguma jautājumi 
15. Vietnieka mēnešalga tiek noteikta 80% apmērā no izglītības iestādes vadītājam noteiktās mēnešalgas. 
16. Izglītības metodiķa mēnešalga tiek noteikta, pielietojot koeficientu 1,05 valstī noteiktajai zemākajai 
mēnešalgai pēc spēkā esošajiem MK noteikumiem. 
17. Papildus šajos noteikumos noteiktajam, ar atsevišķu domes lēmumu, iestādē var izveidot amata 
vienības vai noteikt darba slodzes atbalsta personālam, ņemot vērā iestādes specifiku un 
izveidoto infrastruktūru daudzveidīga atbalsta pakalpojuma nodrošināšanai attiecīgajā mācību 
gadā  atbilstoši izglītojamo mācīšanās vajadzībām. Lai izveidotu papildu amata vienību vai noteiktu citu 
(papildu) darba slodzi, iestādes vadītājs iesniedz Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldē 
iesniegumu ar argumentētu pamatojumu, kuru izvērtē ar domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota 
komisija, sagatavojot un iesniedzot domē izskatīšanai atbilstošu domes lēmuma projektu vai sniedzot 
iestādei pamatotu atteikumu.  
18. Noteikumi stājas spēkā ar 01.09.2022.  
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

 
 
 


