
         

 

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 27.janvārī         Nr.19 

 

Par Ādažu novada domes Ādažu vidusskolas struktūras izmaiņu apstiprināšanu  

  

Ādažu novada dome izskatīja 27.10.2014. saņemto Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) 

direktores iesniegums Nr.ADM/1-18/14/5163 par grozījumiem ĀVS amatu sarakstā. Izvērtējot 

lietas apstākļus un ĀVS noteikto funkciju nodrošināšanai nepieciešamos cilvēkresursus, Ādažu 

novada dome konstatēja, ka: 

1) Ir palielinājies ĀVS skolēnu skaits, kuriem ir konstatēti diagnosticēšanās traucējumi. 

2) Darba aizsardzības jomā darba pienākumu izpilde ir uzdota vienam darbiniekam, kā papildus 

pienākums, kas ir neatbilstoši ĀVS darbinieku skaitam.  

Pamatojoties uz 2001.gada 20.jūnija „Darba aizsardzības likuma” 9.pantu, 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”, LR likuma „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 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, ņemot vērā, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Ādažu novada pašvaldības 

darba grupā (20.11.2014. ziņojums), 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 likvidēt Ādažu vidusskolas struktūrā vakanto amatu „Direktora 

vietnieks saimnieciskajā darbā”. 

2. Ar 2015.gada 1.februāri apstiprināt Ādažu vidusskolas struktūrā jaunus amatus: 

2.1. „Darba aizsardzības speciālists” (profesijas kods 3119 09): 

2.1.1. 6.darba aizsardzība; 

2.1.2. Saime, apakšgrupa – III; 

2.1.3. Mēnešalgu grupa – 8 (maksimālā mēnešalga 874,- EUR); 

2.2. „Pedagoga palīgs” (profesijas kods 2359 05. 

3. Noteikt amatu vienībai „Darba aizsardzības speciālists” un „Pedagoga palīgs” darba samaksu 

saskaņā ar Ādažu novada domes lēmumu par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību 2015.gadā. 

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


4. Ādažu vidusskolas direktorei organizēt nepieciešamos pasākumus darba tiesisko attiecību 

noformēšanai, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

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

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks 


