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2015.gada 5.janvārī

prot.Nr.1, 1.p.

Par grozījumiem Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos
Nr.14 “Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata
vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Ievērojot Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļas izvērtējumu par izglītības
iestāžu darbinieku noslodzi,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
Dome, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (R.Ābelnieks, V.Čačs, A.Feldmanis, V.Grigorjeva,
D.Jātniece, A.Jātnieks, U.Kolužs, A.Kursīte, M.Ķikure, J.Landorfs, I.Nagņibeda, M.Ruža,
R.Žabovs), „pret” nav, „atturas” nav, nolemj:
1. Izdarīt Bauskas novada domes 2014.gada 28.augusta noteikumos Nr.14 „Par kārtību, kādā
nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un amata vienību skaitu Bauskas novada
pašvaldības izglītības iestādēs” šādu grozījumu:
Izteikt 1.pielikumu „Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu
(izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību
priekšmetu pedagogus) amata vienību saraksts” jaunā redakcijā saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā 2015.gada 5.janvārī.
Pielikumā: 1.pielikums „Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un
pedagogu (izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu
mācību priekšmetu pedagogus) amata vienību saraksts” uz 1 lp.
Domes priekšsēdētājs

R.Ābelnieks

1.pielikums noteikumiem Nr.14 „Par kārtību, kādā nosaka pedagogu darba slodzes lielumu un
amata vienību skaitu Bauskas novada pašvaldības izglītības iestādēs”
Bauskas novada pašvaldības izglītības iestāžu administrācijas un pedagogu (izņemot
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu mācību priekšmetu
pedagogus) amata vienību saraksts
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Pedagoga palīgs
0,10 pedagoģiskās likmes uz vienu vispārējās izglītības klašu
komplektu, kurā iekļaujoši mācās izglītojamie pēc speciālās
pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības
traucējumiem (A, B līmenis), izglītības programmas kods 21015811
0,083 pedagoģiskās likmes uz vienu klašu komplektu no 1.klases
līdz 4.klasei (ieskaitot), kurā iekļaujoši mācās izglītojamie pēc
speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās
traucējumiem,
izglītības programmas kods 21015611 vai 11015611
Pagarinātās dienas
viena amata vienība uz 50 izglītojamiem no 1.klases līdz 4.klasei
grupas pedagogs
(ieskaitot)
Pagarinātās dienas
0,16 pedagoģiskās likmes uz vienu klašu komplektu
grupas pedagogs
pedagoģiskās
korekcijas klasē
Logopēds
viena amata vienība uz 400 izglītojamiem no 1.klases līdz 6.klasei
(ieskaitot)
0,048 pedagoģiskās likmes uz vienu vispārējās izglītības klašu
komplektu, kurā iekļaujoši mācās izglītojamie pēc speciālās
pamatizglītības
programmas
izglītojamiem
ar
valodas
traucējumiem, izglītības programmas kods 21015511
Psihologs
viena amata vienība uz 450 izglītojamiem no 1.klases līdz 12.klasei
(ieskaitot)
Struktūrvienības
viena amata vienība izglītības iestādes struktūrvienībā, kura
vadītājs
īsteno vispārējās pamatizglītības programmu
Domes priekšsēdētājs
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