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Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumā
Ādažu novada dome iepazinās ar Pierīgas pašvaldību noteikto atalgojumu pirmsskolas izglītības
iestāžu (PII) pedagogiem un atbalsta personālam, un konstatēja:
1) Amatam “Pirmsskolas izglītības skolotājs” maksimālā algu likme ir 710 EUR. Viszemākā
alga ir Rīgā (710 EUR) un pēc tam Ādažu novadā (879,45 EUR). Vēl 2 pašvaldībās alga
ir robežās no 900 EUR līdz 920 EUR. Visaugstākā alga ir Carnikavas novadā – 1118
EUR.
2) Amatam “Skolotāja palīgs” maksimālā algu likme ir 705 EUR. Viszemākā alga ir Rīgā
(504 EUR) un pēc tam Ādažu novadā (553 EUR). Vēl 8 pašvaldībās alga ir robežās no
570 EUR līdz 650 EUR.
3) Atšķirības vienādu amatu atalgojumā rada būtisku priekšnoteikumu attiecīgo speciālistu
darba vietas izvēlei par labu augstākai algai, īpaši Carnikavas novadā.
Lai nodrošinātu Ādažu PII “Strautiņš” un Kadagas PII normatīvajos aktos noteikto funkciju
kvalitatīvu izpildi, uzturētu darbinieku motivāciju un mazinātu algas starpību salīdzinājumā ar tuvāko
citu novadu līdzīgu amatu darbiniekiem, ir iespējams no š.g. 1.septembra noteikt atalgojumu par 1
likmi (40 stundas nedēļā) domes pirmsskolas izglītības skolotājiem, t.sk. logopēdiem un
psihologiem 920 EUR mēnesī un pirmsskolas izglītības skolotāja palīgiem par 40 stundām
nedēļā 630 EUR mēnesī (t.sk. sociālās garantijas un DD nodoklis).
Minētās ieceres izpildei 2019.gadā nepieciešams papildu finansējums 4 mēnešiem EUR 25 091
(Ādažu PII “Strautiņš” 43 pirmsskolas skolotājiem - 8 573 EUR un 17 skolotāja palīgiem - 7 310
EUR, bet Kadagas PII 25 pirmsskolas skolotājiem - 4 908 EUR un 10 skolotāja palīgiem - 4 300
EUR).
Minētās ieceres izpildei 2020.gadā PII būs nepieciešams papildu finansējums EUR 72 481
apmērā (Ādažu PII “Strautiņš” 43 pirmsskolas skolotājiem - 24 766 EUR un 17 skolotāja
palīgiem - 21 116 EUR, bet Kadagas PII 25 pirmsskolas skolotājiem - 14 178 EUR un 10
skolotāja palīgiem - 12 421 EUR).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta pirmās daļas 14.
punktu un sesto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts
un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem
Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, Ministru kabineta 2013.gada
29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, domes 2017.gada 20.jūnija saistošo
noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 26. punktu, domes Izglītības,

kultūras, sporta un sociālās komitejas 05.03.2019. atzinumu un Finanšu komitejas 19.03.2019. un
18.06.2019. atzinumiem, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu ar domes 29.01.2019. lēmumu Nr.14 „Par pašvaldības amatpersonu un
darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un
darbinieku amatalgu saraksta 2019.gadam sadaļā „ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE “STRAUTIŅŠ” – 0910” un “KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE – 0920” noteikt mēneša darba algas likmi par 1 darba slodzi, šādiem amatiem, kas
tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem:
Pašvaldības finansējums
(amatalga)
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Pirmsskolas skolotājs

aprēķina atsevišķi

aprēķina atsevišķi

920,00

1,0

Pirmsskolas skolotājs
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Logopēds

920,00

0
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1,0
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920,00

0
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1,0

Amata nosaukums
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slodze

pirmsskolas skolotāja palīgs

705

630,00

1

2. Lēmuma 1. punktā minētie grozījumi stājas spēkā 2019.gada 1.septembrī.
3. Domes finansistam sagatavot nepieciešamos grozījumus pašvaldības 2019.gada budžetā
lēmuma 1.punkta izpildei.
4. Domes Grāmatvedības daļas vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli.
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