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

Ziņo J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

Ņemot vērā Cēsu novada domes 2022. gada 31. augusta  noteikumu Nr.68 ,,Par pedagogu un 
atbalsta personāla amata vienībām un darba slodzēm Cēsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības 
iestādēs” (apstiprināti ar Cēsu novada domes 31.08.2022. lēmumu Nr.507) 6. un 17. punktu, kas nosaka, 
ka 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, un, pamatojoties uz  iestādes vadītāja iesniegumu, kas 
iesniegts Cēsu novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldē, un kuru izvērtē ar domes 
priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk – komisija), sagatavojot un iesniedzot domē 
izskatīšanai atbilstošu domes lēmuma projektu vai sniedzot iestādei pamatotu atteikumu, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, un ievērojot Cēsu novada domes Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas 22.09.2022.atzinumu (protokols Nr. 10) Cēsu novada dome ar 15 - par (Andris 
Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Ella Frīdvalde-Andersone, Ēriks Bauers, 
Guntis  Grosbergs, Hardijs Vents, Indriķis Putniņš, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, 
Juris Žagars, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav nolemj: 

1. Ar 01.09.2022. apstiprināt papildus pedagogu un atbalsta personāla amata vienības un/vai 
darba slodzes Cēsu novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, pamatojoties uz iestādes 
vadītāja iesniegumu un komisijas izteikto priekšlikumu par nepieciešamību papildus pedagogu un 
atbalsta personāla amatu vienībām un darba slodzēm Cēsu novada pašvaldības dibinātajās 
izglītības iestādēs saskaņā ar Pielikumu. 

2. Lēmuma izpildi nodrošināt Jaunpiebalgas vidusskolai (direktors A.Ratiņš), Rāmuļu pamatskolai 
(direktora p.i. Andersone), Dzērbenes vispārizglītojošajai un mūzikas pamatskolai (direktors 
A.Sakss),   Drabešu Jaunajai pamatskolai (direktore Kr.Paisuma), Nītaures mūzikas un mākslas 
pamatskolai (direktore K.Straume), Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādei “Mežmaliņa” (vadītāja 
Kr.Bernāne), Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādei (vadītāja I. Zariņa), Veselavas pirmsskolas 
izglītības iestādei (vadītāja I.Liepiņa), Liepas pirmsskolas izglītības iestādei ,,Saulīte” (vadītāja 
E.Latko) 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
 
 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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Pielikums Cēsu novada 
domes 29.09.2022. 
ārkārtas sēdes  
lēmumam Nr. 558 

Papildus pedagogu un atbalsta personāla amata vienības un darba slodzes 
     2022./2023.mācību gadam   

  Izglītības iestāde Amata vienības nosaukums  Papildus slodze 

1. Jaunpiebalgas vidusskola Sociālais pedagogs 0,53 

2. 
Dzērbenes vispārizglītojošā un 
mūzikas pamatskola 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 
/Montesori pedagogs/ 

1 

    Pirmsskolas izglītības skolotājs 
/Smilšu terapija/ 1 

3. 
Jāņmuižas pirmsskolas 
izglītības iestāde 

Pirmsskolas izglītības skolotājs 
/Dabas vides estētika/ 

1 

    Skolotājs logopēds 0,34 

4. 
Priekuļu pirmsskolas izglītības 
iestāde ,,Mežmaliņa” 

Izglītības psihologs 0,7 

    Skolotājs logopēds 1,1 

    Speciālais pedagogs 0,7 

5. Drabešu Jaunā pamatskola Pagarinātās dienas grupas skolotājs 0,32 

    Interešu izglītības skolotājs 0,2 

6. 
Veselavas pirmsskolas 
izglītības iestāde 

Skolotājs logopēds 0,2 

    Speciālais pedagogs 0,4 

7. 
Nītaures mūzikas un mākslas 
pamatskola 

Pagarinātās dienas grupas skolotājs 0,2 

8. Rāmuļu pamatskola Pagarinātās dienas grupas skolotājs 0,3 

    Internāta skolotājs 0.6 

9. 
Liepas pirmsskolas izglītības 
iestāde ,,Saulīte” 

Skolotājs  logopēds 0,16 

    Sociālais pedagogs 0,44 

 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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