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Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības
programmas, pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksts

Nr.
p.
k.

Amata vienību
nosaukums

Darba
slodze

h/
nedēļā

Amata vienību skaits

1.
Pirmsskolas izglītības 
iestādes (turpmāk – PII) 
vadītājs 

40 1 uz PII

2.
Izglītības iestādes 
vadītāja/direktora 
vietnieks izglītības jomā

40
1

ja PII, PII struktūrvienībās un PI grupiņās pie skolām ir
vairāk par 5 grupām

1,5 Rūjienas PII “Vārpiņa”

3.
Pirmsskolas izglītības 
iestādes metodiķis

40 0,25 1-2 grupas (PII un skolas, kur ir pirmsskolas grupas)

0,50 3-4 grupas (PII un skolas, kur ir pirmsskolas grupas)

4.
Pirmsskolas izglītības 
skolotājs

40

2 uz 1 grupu

0,75
uz 1 grupu Valmieras pilsētas (turpmāk – VP) 
PII “Sprīdītis” Bērnu rotaļu un attīstības centrā

0,75 VP PII “Sprīdītis” Sajūtu centrā

1
Valmieras 2.vidusskolas  pirmsskolas  izglītības  grupas
“Varavīksne” latviešu valodas apmācībai

0,125
Strenču  PII  ”Minkāns”  mazākumtautību  bērnu
bilingvālajai apmācībai.

1,961 VGKV – attīstības centrs

5.
Pirmsskolas izglītības 
mūzikas skolotājs

40 0,125 uz 1 grupu

6.
Pirmsskolas izglītības 
sporta skolotājs

40 0,125 uz 1 grupu

0,75 VP PII “Sprīdītis” Valodas terapijas centrā

7.
Pirmsskolas izglītības 
skolotājs (Montesori 
skolotājs)

40 1
Valmieras  2.vidusskola  pirmsskolas  grupas
“Varavīksne”, Rūjienas PII “Vārpiņa”

8. Skolotājs logopēds 30

1
uz  200  izglītojamiem  no  5  gadu  vecuma  līdz
pamatizglītības uzsākšanai

1 uz 200 izglītojamiem no 3 līdz 4 gadu vecumam
1,5 VP PII “Sprīdītis” Valodas terapijas centrā

0,5 VGKV – attīstības centrs

9. Izglītības psihologs
30

0,5 VP PII “Sprīdītis” Valodas terapijas centrā

1
uz  250  izglītojamiem  no  3  gadu  vecuma  līdz
pamatizglītības uzsākšanai



10.
Speciālais pedagogs vai 
Speciālās izglītības 
skolotājs 

0,5 VP PII “Sprīdītis” Valodas terapijas centrā

30
0,50 Rūjienas pirmsskolas iestāde “Vārpiņa”

1
uz  250  izglītojamiem  no  3  gadu  vecuma  līdz
pamatizglītības uzsākšanai

11. Sociālais pedagogs 30 1 uz 500 izglītojamiem

12.
Interešu izglītības 
skolotājs

0,80

Saskaņā  ar  Pašvaldības  rīkojumu,  kas  izdots,
pamatojoties  uz  Interešu  izglītības  programmu
izvērtēšanas  komisijas  lēmumu,  VP  PII  “Kārliena”  un
tās  struktūrvienībā  “Pienenīte”,  interešu  izglītības
programmas “Bēbīšu skoliņa” īstenošanai

30 0,20 “Bēbīšu skola” Kocēnu pirmsskolas iestādē “Auseklītis” 

0,20 “Bēbīšu skola” Rūjienas pirmsskolas iestādē “Vārpiņa” 

0,20 “Bēbīšu skola” Mazsalacas PII “Dārziņš”

0,2 Valmiermuižas PII “Burtiņš” peldētapmācība 1 grupai

13.

PII un skolas, kur 
izglītojamie ar speciālām
vajadzībām integrēti 
vispārējās pirmsskolas 
izglītības grupiņās

30 0,04

papildus uz katru izglītojamo ar speciālām vajadzībām,
kurš integrēts vispārējās pirmsskolas izglītības grupiņā,
pamatojoties  uz  Pedagoģiski  medicīniskās  komisijas
atzinumu,  skolotājam  logopēdam  un/vai  speciālajam
pedagogam.


