
 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2018.gada 23.oktobrī         Nr.244 

 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā  

 

2015.gada 22.septembrī Ādažu novada dome pieņēma lēmumu Nr.167 „Par Ādažu vidusskolas 

paplašināšanu” un atbalstīja Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS)  paplašināšanu, būvējot jaunu 

mācību īstenošanas vietu 1.-4.klasei.  

Ņemot vērā, ka minētajā ēkā mācību process ir jāuzsāk 01.09.2019., un izvērtējot Ādažu 

vidusskolai noteikto funkciju izpildei nepieciešamos resursus, dome konstatēja, ka ĀVS sekmīgai 

darbībai ir nepieciešams izveidot jaunas amata vietas - “Direktora vietnieks izglītības un 

administratīvajā darbā” un “Saimniecības pārzinis”. 

Amata izveidošanai domes 2018.gada budžetā ir nepieciešams papildus finansējums EUR 10 500. 

Pamatojoties uz:  

1) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu; 

2) Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu 

profesiju un amatu sarakstu”; 

3) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta 

pirmās daļas 14. punktu un sesto daļu;  

4) Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”;  

5) Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”;  

6) domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 26.punktu,  

kā arī, ņemot vērā Projektu uzraudzības komisijas 18.10.2018. atzinumu (protokols Nr. ĀND/1-

36-3/18/27) un Finanšu komitejas 16.10..2018. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2018.gada 1.novembri izveidot Ādažu vidusskolas struktūrā šādus jaunus amatus:  

1.1. „Direktora vietnieks izglītības un administratīvajā darbā”, profesijas kods 1345 09, 

amata alga EUR 1580,00; 

1.2. „Saimniecības pārzinis”, profesijas kods 5151 11, amata grupa 3. „Apsaimniekošana”, 

saimes apakšgrupa III, mēnešalgu grupa 10, maksimālā alga EUR 1287,00. 

2. Veikt grozījumu ar domes 23.01.2018. lēmumu Nr.13 „Par pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgām 2018.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un 

darbinieku amatalgu saraksta 2018.gadam sadaļā „Ādažu vidusskola – 0950”, papildinot to 

ar šādu jaunu ierakstu: 

 

 

 



Amata nosaukums Max alga 2018.gada amatalga slodze 

Direktora vietnieks izglītības un administratīvajā 

darbā  
1580 1 

Saimniecības pārzinis 1287 1158 1 

3. Uzdot: 

3.1. domes finansistam - nodrošināt lēmuma izpildei nepieciešamā finansējuma iekļaušanu 

pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumu tāmē; 

3.2. domes izpilddirektoram - veikt šī lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
 

 

 


