
  

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 28.jūlijā          Nr.138 

 

Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā 

 

Pamatojoties uz Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk – Ādažu BJSS) 07.07.2015. 

iesniegumu Nr.1-5/89 par jaunu trenera amata vietu nepieciešamību, ņemot vērā, ka: 

1) Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) izstrādātais pedagogu darba samaksas 

modelis paredz izglītības iestādes pedagogiem ne vairāk kā vienu pilnu darba slodzi; 

2) uzsākot 2015./2016. mācību gadu, izglītības iestādes pedagogiem jānodrošina 2011.gada 

27.decembra Ministru Kabineta (turpmāk – MK) noteikumos Nr.1036 „Kārtība, kādā 

valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” paredzēto stundu 

skaits 100% apmērā (līdzšinējo 80% vietā); 

3) lai izpildītu IZM prasību pedagogu atalgojuma nodrošināšanai papildus finanšu līdzekļi 

2015.gadam nav nepieciešami, jo tiks sadalīta esošā IZM mērķdotācija un darbinieku 

atalgojumam paredzētie līdzekļi, 

pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Izglītības un 

zinātnes ministrijas 2011.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1036 „Kārtība, kādā valsts finansē 

profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”, MK 2009.gada 28.jūlija noteikumiem Nr. 

836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, MK 2011.gada 10.maija 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, Ādažu BJSS 

nolikuma 37.3.punktu, ņemot vērā, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas 21.07.2015. 

sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2015.gada 1.septembri apstiprināt Ādažu novada domes Ādažu BJSS struktūrā: 

1.1. peldēšanas trenera amatu „Peldēšanas treneris” (profesijas kods 3422 03); 

1.2. futbola trenera amatu „Futbola treneris” (profesijas kods 3422 03); 

1.3. vieglatlētikas trenera amatu „Vieglatlētikas treneris” (profesijas kods 3422 03); 

1.4. florbola trenera amatu „Florbola treneris” (profesijas kods 3422 03). 

2. Noteikt 1.punktā minētajām amatu vienībām darba samaksu saskaņā ar Ādažu novada domes 

27.01.2015. lēmumu Nr.26 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2015.gadā”.  

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no ĀBJSS budžeta līdzekļiem. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – ĀBJSS direktore D.Puķīte. 



5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

  Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks       P.Balzāns 

  


