
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2016.gada 23.augustā          Nr.158 

 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā 

 

01.09.2016. stāsies spēkā Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr.445 „Pedagogu 

darba samaksas noteikumi”(turpmāk – Noteikumi), kas nosaka pedagogu zemāko mēneša algas 

likmi 680,00 EUR. 

Ar Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 26.janvāra lēmumu Nr.15 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „ĀDAŽU VIDUSSKOLA – 

0950” ir apstiprinātas šādas pedagogu amata vienības, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem:  

Amata nosaukums 
Pašvaldības 

finansējums 

Valsts 

mērķdotācija 

2016.gada 

amatalga 

likmju 

skaits 

Sociālais pedagogs 550,00 0 550,00 2,0 

Pedagoga palīgs 550,00 0 550,00 1,0 

Pagarinātās dienas grupas skolotājs 540,00 0 540,00 1,5 

 

Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumos noteiktos nosacījumus par pedagogu zemāko mēneša 

algas likmi, Ādažu vidusskolas budžetā papildu nepieciešami finanšu līdzekļi 2966,00 EUR, bet 

2017.gadā - 8898,00 EUR.  

Pamatojoties uz „Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”, Domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 27.punktu un Ādažu vidusskolas nolikuma 21.punktu, kā Finanšu komitejas 

16.08.2016. sēdē sniegto atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus Domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Domes amatpersonu un darbinieku amatalgu 

saraksta 2016.gadam sadaļā „ĀDAŽU VIDUSSKOLA – 0950” un noteikt mēnešalgu 680,00 

EUR apmērā šādiem pedagogu amatiem, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem:  

Amata nosaukums 
Pašvaldības finansējums - 

2016.gada amatalga 

Valsts 

mērķdotācijas 

likmju 

skaits 

Sociālais pedagogs 680,00 0 2,0 

Pedagoga palīgs 680,00 0 1,0 

Pagarinātās dienas grupas skolotājs 680,00 0 1,5 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
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3. Domes finansistam iesniegt Domei apstiprināšanai nepieciešamos grozījumus pašvaldības 

2016.gada budžetā.  

4. Lēmuma 1.punktā minētie grozījumi stājas spēkā 2016.gada 1.septembrī. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Ādažu vidusskolas direktore D.Dumpe  

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M. Sprindžuks  

 


