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Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 27.janvārī         Nr.18 

 

Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrās un darbinieku 

atlīdzību 

  

Ādažu novada domē saņemts Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Kadagas PII) 

iesniegums par mūzikas skolotāja amata vienības 1 likmes piešķiršanu un psihologa papildu 0,5 

likmes piešķiršanu, lai pilnvērtīgi organizētu mūzikas nodarbības, nodrošinātu individuālu pieeju 

bērnu muzikālajai audzināšanai, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumam par 

pirmsskolas izglītības pedagogu un pedagogu atbalsta personāla amatu vienībām izglītības 

iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 

 Ādažu novada domē saņemts arī Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Ādažu PII) 

iesniegums par jaunas vakances „palīgstrādnieks” izveidošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu Ādažu 

PII teritorijas uzkopšanu, kā arī, lai veiktu dažāda veida sīkus remontdarbus. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, MK 2009.gada 

28.jūlija noteikumiem Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, MK 2012.gada 6.janvāra 

noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 

14.punktu, MK 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, MK 2010.gada 

30.novembra noteikumiem Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs", Ādažu 

novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 27.punktu, Ādažu PII nolikuma 12.1.punktu un Kadagas PII nolikuma 12.1.punktu, 

ņemot vērā, ka jautājums izskatīts un atbalstīts darba grupas 20.11.2014. ziņojumā, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 03.12.2014. sēdē un Finanšu komitejas 16.12.2014. un 

20.01.2015. sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2015.gada 1.februāri apstiprināt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes struktūrā jaunu 

amatu „Palīgstrādnieks” (profesijas kods 9329 09): 

1.1. 13.amatu grupa - Fiziskais un kvalificētais darbs; 

1.2. saimes apakšgrupa – IV;  

1.3. mēnešalgu grupa – 5. (maksimālā mēnešalga 558,- EUR). 

2. Ar 2015.gada 1.septembri apstiprināt Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes struktūrā jaunu 

amatu „Mūzikas skolotājs” (profesijas kods 2342 02). 

http://www.adazi.lv/page/291#izglitibas_k
http://www.adazi.lv/page/291#izglitibas_k


3. Ar 2015.gada 1.februāri apstiprināt Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes amatam 

„Psihologs” vienu (pilnu) amata likmi. 

4. Noteikt amatu vienībām „Palīgstrādnieks”, „Mūzikas skolotājs” un „Psihologs” darba 

samaksu saskaņā ar Ādažu novada domes lēmumu par pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību 2015.gadā.  

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram G.Porietim. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

  Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


