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Pedagoga palīga pakalpojumu piešķiršanas un finansēšanas kārtība
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītības iestādei sākumskolas 1. - 4. klašu posmā par
audzēkņiem ar mācību un uzmanības traucējumiem piešķir no Vecumnieku novada
pašvaldības budžeta apmaksātu pedagoga palīga pakalpojumu, kā arī pakalpojumam
nepieciešamā finansējuma aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību.
2. Pedagoga palīga pakalpojums ietver atbalstu audzēknim, nodrošinot tā mācību darba
izpildi, kuru tas nespēj veikt patstāvīgi saistītu ar:
2.1.
mācību traucējumiem;
2.2.
fiziskās attīstības traucējumiem;
2.3.
garīgās attīstības traucējumiem;
2.4.
somātiskām saslimšanām;
2.5.
uzmanības un uzvedības traucējumiem;
2.6.
komunikācijas traucējumiem.
3. Lai saņemtu pedagoga palīga pakalpojumu, izglītības iestāde, Vecumnieku novada
domes Izglītības nodaļā (turpmāk - izglītības nodaļa) iesniedz iesniegumu ar
pievienotiem šādiem dokumentiem:
3.1. klases audzinātāja audzēkņa raksturojums;
3.2. sociālā pedagoga atzinumu;
3.3. psihologa atzinums;
3.4. ģimenes ārsta atzinums.
4. Iesniegumu izskata ar Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja
rīkojumu izveidota komisija, sastāvā ietverot ar jomu saistītus speciālistus.
5. Komisija iepazīstas un pārbauda iesniegumā sniegtās informācijas patiesumu, ja
nepieciešams, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām un pieņem lēmumu

par pedagoga palīga pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un informē par to
izglītības iestādi.
6. Izglītības iestāde noslēdz līgumu ar pedagoga palīga pakalpojuma sniedzēju. Ar
līguma nosacījumiem iepazīstina audzēkņa vecākus.
7. Vienam audzēknim no pašvaldības budžeta apmaksātu pedagoga palīga pakalpojumu
nodrošina līdz 3 mēnešiem un 6 stundām nedēļā.
8. Šajā periodā audzēkņa vecāki nodrošina pedagoģiski medicīniskās komisijas
apmeklējumu ar atzinuma saņemšanu, kurā objektīvi izvērtēts audzēknim
piemērotākais izglītības programmas apgūšanas veids.
9. Aprēķinot pedagoga palīga pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu,
pašvaldība ņem vērā:
9.1. izglītojamo personu skaitu izglītības iestādē, kurām piešķir palīga
pakalpojums;
9.2. valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros;
9.3. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
9.4. apmaksāto stundu skaitu periodā, par kuru pārskaita finansējumu.
10.

Finanšu līdzekļus, kas paredzēti pedagoga palīga pakalpojuma nodrošināšanai
pašvaldība piešķir attiecīgajai izglītības iestādei.
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