
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2019.gada 28.maijā          Nr.107 

 

Par Ādažu vidusskolas direktora amatu  

 

Ādažu novada dome izskatīja Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) direktores D.Dumpes 
15.05.2019. iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/19/1484) ar lūgumu atbrīvot viņu no ĀVS direktora 

pienākumu pildīšanas un pārcelt darbā par direktora vietnieku izglītības jomā administratīvajā 

darbā (vakance) no 01.08.2019. 

Domes 20.06.2017. saistošo noteikumu Nr. 22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

24.punktā noteikts, ka dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata pašvaldības institūciju vadītājus 

likumā noteiktajos gadījumos. 

Vakanta amata pretendentu izvēles kārtība darba tiesisko attiecību nodibināšanai ir noteikta 

domes 23.08.2016. iekšējos noteikumos Nr.8 „Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā”, kuru 8.1. punkts nosaka kārtību pašvaldības darbinieka iecelšanai citā vakantā 

amatā, un ir iespējams pārcelt D.Dumpi darbā par direktora vietnieku izglītības jomā 

administratīvajā darbā. 

Pamatojoties uz:  

1) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu; 

2) likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu; 

3) Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu  

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

profesiju un amatu sarakstu” 

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

pirmās daļas 14. punktu un sesto daļu;  

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”;  

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

institūciju amatu katalogs”; 

8) domes 2016.gada 23.augusta noteikumu “Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” 8.1.punktu;  

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

nolikums” 24. un 26.punktu,  

kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 27.05.2019. atzinumu, Ādažu novada 

dome 

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


NOLEMJ: 

1. Atbrīvot Daci Dumpi no ĀVS direktora amata ar 01.08.2019., saņemot Izglītības un zinātnes 

ministrijas saskaņojumu. 

2. Piekrist D.Dumpes pieņemšanai darbā vakantā amatā Ādažu vidusskolā “Direktora vietnieks 

izglītības jomā administratīvajā darbā”.  

3. Izveidot ĀVS direktora amata pretendentu izvērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā 

sastāvā: 

3.1. Māris SPRINDŽUKS, domes priekšsēdētājs; 

3.2. Guntis PORIETIS, domes izpilddirektors; 

3.3. Oļģerts LEJNIEKS, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks;  

3.4. Kerola DĀVIDSONE, deputāte; 

3.5. Kristīne SAVICKA, deputāte; 

3.6. Ināra BRIEDE, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste; 

3.7. Laila RAISKUMA, Personāldaļas vadītāja; 

3.8. Raitis KUBULIŅŠ, deputāts; 

3.9. Jānis GRASIS, Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs. 

4. Apstiprināt: 

4.1. Kerolu DĀVIDSONI - par Komisijas priekšsēdētāju; 

4.2. Ievu ZANDERI - par Komisijas sekretāri; 

4.3. Komisijas nolikumu (pielikumā). 

5. Komisijai iesniegt domei atzinumu par ĀVS direktora amata pretendentu izvērtēšanas 

konkursa rezultātiem. 

6. Uzdot D.Dumpei pildīt ĀVS direktora amata pienākumus no 01.08.2019. līdz ĀVS direktora 

pieņemšanas darbā dienai. 

7. Personāldaļai nosūtīt šo lēmumu Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņošanai.  

8. Domes priekšsēdētāja vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks          P.Balzāns 


