
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2016.gada 31.augustā          Nr.175 

 

Par izmaiņām Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestāžu  pedagogu un 

atbalsta personāla darba samaksā 

 

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

darba samaksas noteikumi”(turpmāk – Noteikumi), kas nosaka pirmsskolas izglītības pedagogu 

zemāko mēneša algas likmi 620,00 EUR par 40 darba stundām nedēļā. 

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 PIRMSSKOLAS 

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE - 0910” un “KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE -

0920” ir apstiprinātas šādas pedagogu amata vienības, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem:  

Amata 

nosaukums 

Pašvaldības 

finansējums 

Valsts 

mērķdotācija 

2016.gada 

amatalga 

Likmju skaits 

Ādažu PII 

Likmju 

skaits 

Kadagas 

PII 

Pirmsskolas 

izglītības 

pedagogs 

598.00 + 

79,73=677,73 

(5-6 gadīgo 

apmācībai) 
598,00 30 

 

19,5 

Izglītības 

psihologs 
598,00 0 598,00 0,5 

1 

Logopēds 598,00 0 598,00 1 1 

 

Lai nodrošinātu MK noteikumu 32.3 punktā noteikto ar 2016.gada 1.septembri, palielinoties 

pirmsskolas izglītības pedagogu darba stundām nedēļā no 30 uz 40, samazinātos kopējais 

pedagogu likmju skaits uz iestādi, kā rezultātā nāktos atbrīvot no darba vairākus pedagogus. 

Lai novērstu Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības pedagogu atbrīvošanu no darba, kā arī 

brīvprātīgu pedagogu aiziešanu no darba, pamatojoties uz darba slodzes palielināšanu un darba 

samaksas samazināšanos, pirmsskolas iestāžu vadītāji Domei adresētajā vēstulē 26.08.2016. lūdz 

noteikt uz vienu izglītojamo grupu 1,7 pirmsskolas izglītības pedagoga amata likmes, kuras tiek 

sadalītas uz diviem pirmsskolas izglītības pedagogiem, t.i. 0,85 likmes (34 darba stundas nedēļā), 

par to saņemot 729, 30 EUR (858,00 EUR mēnesī par slodzi - 40 darba stundām nedēļā). Summa 

EUR 858,00 veidojas no 680,00 EUR(augstākā valsts noteiktā mēneša alga par 1 likmi) + 178,00 

EUR (summa, ko pašvaldība līdz šim piemaksā pedagogiem pie valsts noteiktās amata algas).   

Lai nodrošinātu 680,00 EUR par slodzi (30 darba stundas nedēļā) psihologam un 858,00 EUR 

mēnesī par slodzi (30 darba stundas nedēļā) logopēdam: 
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 Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes budžetā papildu nepieciešami finanšu līdzekļi : 

2016.gada 4 mēnešiem – 6662,40 EUR; 

2017.gadam – 19987,20 EUR. 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes budžetā papildu nepieciešami finanšu līdzekļi: 

2016.gada 4 mēnešiem – 9136,80 EUR; 

2017.gadam – 27410,40 EUR. 

Kopā finansējums 2016.g. 4 mēnešiem - 15799,20 EUR, 2017.gadam - 47397,60 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,  Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma 11.5. punktu un Kadagas 

pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma 11.5.punktu, 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 PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE – 0910” un 

“KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE – 0920” un noteikt mēneša darba 

algas likmi par 1 darba slodzi šādiem pedagogu amatiem, kas tiek finansēti no pašvaldības 

budžeta līdzekļiem:  

Amata 

nosaukums 

Pašvaldības 

finansējums 

- 

2016.gada 

amatalga 

EUR  

Likmju skaits 

no valsts 

mērķdotācijas 

Ādažu PII 

Likmju skaits 

no pašvaldības 

finansējuma  

Ādažu PII 

Likmju skaits 

no  valsts 

mērķdotācijas 

Kadagas PII  

Likmju skaits 

no pašvaldības 

finansējuma 

Kadagas PII 

Pirmsskolas 

izglītības  

pedagogs 

858,00 14,95 15,05  5,00 

 

14,5 

Izglītības 

psihologs 
680,00 0 0,5 0 

1 

Logopēds 858,00 0 1 0 1 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

3. Domes finansistam veikt nepieciešamos grozījumus pašvaldības 2016.gada budžetā.  

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

5. Atbildīgie par lēmuma izpildi – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja S.Breidaka un 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja I.Kuzņecova. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M. Sprindžuks  

 


