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APSTIPRINĀTI 

         ar Tukuma novada domes 31.08.2022. 

         lēmumu (prot. Nr. 14, 12.§) 

          

NOTEIKUMI 

Tukumā 

2022. gada 31. augustā                                          Nr. 52 

(prot. Nr. 14, 12. §) 

 

Par pašvaldības finansēto pedagogu  

darba slodzi 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 

trešās daļas 3. punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs (turpmāk – 

izglītības iestāde) tiek noteiktas pašvaldības budžeta finansēto pedagogu darba slodzes. 

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt vienotu pedagoģiskās darba slodzes noteikšanas kārtību, kas 

veidota, ņemot vērā noteiktus kritērijus. 

3. Pašvaldības finansējums izglītības iestādei tiek piešķirts, ja izglītības procesa īstenošanai 

nav paredzēts vai ir nepietiekams valsts mērķdotācijas finansējums. 

4. Izglītības iestādei var piešķirt pašvaldības finansējumu pedagogu darba samaksai gadījumos, 

kas nav noteikti šajos noteikumos, ja vadītājs/direktors iesniedzis Tukuma novada Izglītības pārvaldē 

argumentētu pamatojumu (pēkšņas izglītojamo skaita izmaiņas programmās mācību gada laikā, jaunas 

izglītības programmas atvēršana u.c. svarīgi iemesli) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

II. Pedagoģiskās slodzes iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas 

 

5. Izglītības iestādes vadītājam (pirmsskolas izglītības iestādē) nosaka 1 (vienu) slodzi. 

6. Vadītāja vietnieka (pirmsskolas jomā) slodzi nosaka: 

6.1. ņemot vērā grupu skaitu izglītības iestādē atbilstoši noteikumu 1. tabulai: 

1. tabula 

Amata nosaukums 
Grupu skaits 

1-2 3-4 5-6 7-8 9 un vairāk 

vadītāja vietnieks 0,125 0,25 0,5 0,75 1 

 

6.2. ja pirmsskolas izglītības programma tiek īstenota divās vai vairāk programmas īstenošanas 

adresēs, vadītāja vietnieka slodzi var palielināt par 0,1 slodzi, nepārsniedzot 1 (vienu) slodzi; 

6.3. ja bērnu skaits vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības iestādēs pirmsskolas posmā 

ir 50 un vairāk, vadītāja vietnieka slodzi var palielināt par 0,1, nepārsniedzot 1 (vienu) slodzi; 

7. Logopēda slodzi nosaka – viena slodze uz 150 izglītojamajiem. 

8. Mūzikas un sporta skolotājiem kopējo slodzi nosaka 0,2 slodzes uz vienu grupu. Mūzikas un 

sporta pedagoga slodzi nosaka iestādes vadītājs. 

9. Pirmsskolas skolotājiem kopējā slodze grupā ir divas pedagoģiskās likmes. 

10. Gadījumos, ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt noteikumu 9. punktā 
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minētās likmes: 

10.1. vienā grupā programmas īstenošanu nodrošina viens pirmsskolas izglītības skolotājs, 

kuram nosaka 1 (vienu) likmi un 30 % piemaksu par papildus pedagoģisko darbu no noteiktās 

mēnešalgas; 

10.2. ja nav ierobežojumu epidemioloģiskās drošības jomā, divās grupās programmas 

īstenošanu nodrošina trīs pirmsskolas izglītības skolotāji, kuriem nosaka piemaksu par papildus 

pedagoģisko darbu līdz 15 % apmērā no pedagogam noteiktās mēnešalgas, 

11. Izglītības iestādes vadītāja vietniekam pirmsskolas izglītības iestādēs, par vadītāja 

aizvietošanu prombūtnes laikā (darbnespējas un atvaļinājuma laikā), izņemot periodu, kad izglītības 

iestāde ir slēgta: 

11.1. nosaka piemaksu 30 % apmērā no vadītāja vietniekam noteiktās mēnešalgas, ja vadītāja 

vietniekam iestādē ir viena slodze; 

11.2. slodzi palielina līdz 40 stundām nedēļā un darba algu nosaka pēc izglītības iestādes 

vadītāja vietniekam noteiktās mēneša darba algas likmes, ja vadītāja vietnieka kopējā slodze iestādē ir 

mazāka par vienu slodzi. 

12. Izglītības iestādēs, lai nodrošinātu izglītības procesa nepārtrauktību, papildus tiek noteikta 

0,1 slodze uz 2 (divām) grupām, nepārsniedzot 1 (vienu) slodzi, pirmsskolas izglītības skolotāja 

aizvietošanai un samaksas par papildu darbu nodrošināšanai. 

 

III. Pedagoģiskās slodzes speciālās izglītības iestādē  

 

 13. Pašvaldības finansējums speciālās izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas 

īstenošanai tiek piešķirts atbilstoši 2. tabulai: 

2. tabula 

Nr.p.k. Izglītības programma Nepieciešamais 

pedagoģisko likmju 

skaits uz izglītojamo 

1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

somatiskām saslimšanām (kods: 01015411) 

0,10 

2. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

jauktiem attīstības traucējumiem (kods: 01015611) 

0,15 

3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās veselības traucējumiem (kods: 01015711) 

0,14 

4. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

garīgās attīstības traucējumiem (kods: 01015811) 

0,16 

5. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar 

smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem (kods: 01015911) 

0,36 

 

14. Izglītības iestādē ir 0,5 vadītāja vietnieka (pirmsskolas jomā) slodzes. 

15. Mūzikas un sporta skolotājam, ņemot vērā izglītojamo skaitu, nosaka 0,2 slodzes uz 

5 (pieciem) izglītojamajiem, bet ne vairāk kā 1 (vienu) slodzi. 

16. Logopēdam, ņemot vērā izglītojamo skaitu, nosaka 0,2 slodzes uz 5 (pieciem) 

izglītojamajiem, bet ne vairāk kā 1 (vienu) slodzi. 

17. Speciālajam pedagogam var noteikt 0,1 slodzi uz 5 (pieciem) izglītojamajiem, bet ne vairāk 

kā 0,5 slodzes. 

18. Izglītības metodiķim nosaka 1 (vienu) slodzi, ja izglītības iestāde nodrošina speciālās 

izglītības attīstības centra piešķiršanas kritērijiem noteiktās prasības. 
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IV. Pedagoģiskās slodzes skolās 

 

19. Sociālā pedagoga slodzi nosaka ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē un īstenoto 

izglītības programmu skaitu, atbilstoši 3. tabulai: 

3. tabula 

Nosacījums Slodze 

50 – 100 

izglītojamajiem 

101 – 200 

izglītojamajiem 

201-500 

izglītojamajiem 

Virs 500 

izglītojamajiem 

1 (viena) programma 0,25 0,75 1 2 

2 (divas) vai vairāk 

 programmas 

0,5 1 1 2 

 

20. Internāta/dienesta viesnīcas skolotāja slodzi nosaka 1 (viena) slodze uz 14 internātā/dienesta 

viesnīcā dzīvojošajiem izglītojamajiem.  

 

V. Pedagoģiskās slodzes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

 

21. Izglītības iestādes direktoram nosaka 1 (vienu) slodzi. 

22. Direktora vietniekam nosaka 1 (vienu) slodzi. 

23. Profesionālās ievirzes skolotājam/trenerim pašvaldības finansējumu nosaka ņemot vērā 

valsts mērķdotācijas apjomu, izglītojamo skaitu un izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo 

pedagoģisko likmju skaitu. 

24. Tukuma Sporta skolai piešķir 1 (vienu) sporta metodiķa slodzi. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

25. Noteikumu 15., 16. un 17. punkta nosacījumi tiek piemēroti iestādēm, kas īsteno speciālo 

pirmsskolas izglītības programmu. 

26. Izglītības iestādēm, kurās ir izvietoti Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” 

izglītojamie uz ēkas Spartaka ielā 18, Tukumā, pārbūves laiku, kā arī uz Tukuma pirmsskolas 

izglītības iestādi “Vālodzīte”: 

26.1. nav attiecināms Noteikumu 12. punkts; 

26.2. tiek saglabāti pedagoģiskie amati, kuri ir noteikti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās 

brīdim. 

27. Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. septembrī.  

28. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Tukuma novada domes 2020. gada 

29. jūlija noteikumi Nr. 27 “Par pirmsskolas pedagogu darba slodzēm” (prot. Nr. 18, 12. §). 

 

 

Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   G. Važa 

 
NORAKSTS PAREIZS  

Tukuma novada pašvaldības iestādes 

“Pašvaldības administrācija” 

Lietvedības un IT nodaļas vadītāja       S. Bļodniece 


