
 

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2016.gada 25.oktobrī          Nr.206 

 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 30.septembra rīkojumu Nr.571 “Par mērķdotāciju 

sadalījumu pašvaldībām - pašvaldību izglītības iestādēm no 2016.gada 1.septembra līdz 

2016.gada 31.decembrim”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.447 “Par valsts budžeta 

mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” un Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) 

licencētajām izglītības programmām, daļa no piešķirtā mērķdotācijas finansējuma, ar ĀVS  

direktora 01.09.2016. rīkojumu Nr.1–01/1–184 “Par skolotāju tarifikācijas saraksta 

apstiprināšanu 2016./2017.m.g.” tiek izmantota pedagogu mēneša darba algas likmes 

palielināšanai līdz 800,00 EUR.  

Lai visiem ĀVS pedagogiem nodrošinātu līdzvērtīgu darba samaksu 2016.gadā, nepieciešams 

paaugstināt to pedagogu darba samaksu, kas tiek finansēti no Ādažu novada pašvaldības budžeta 

līdzekļiem. Šim mērķim ĀVS budžetā papildu nepieciešami finanšu līdzekļi 1 600,00 EUR 

apmērā.  

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

kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ādažu 

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

nolikums” 27.punktu,  ņemot vērā, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas 18.10.2016. 

sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 1.oktobri veikt grozījumus Ādažu novada 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 800,00 EUR apmērā šādiem pedagogu amatiem, kas tiek 

finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem:  

Amata nosaukums 
Pašvaldības finansējums - 

2016.gada amatalga 

Valsts 

mērķdotācijas 
Likme  

Amatu 

vienība  

Sociālais pedagogs 800,00 0 1,0 2 

Pedagoga palīgs 800,00 0 1,0 1 

Pagarinātās dienas grupas skolotājs 800,00 0 1,5 2 

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



3. Domes finansistam iesniegt apstiprināšanai nepieciešamos grozījumus pašvaldības 

2016.gada budžetā.  

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

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētāja 

pirmais vietnieks         P.Balzāns  


