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Nr.123

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas amatpersonu un darbinieku darba samaksā
01.01.2019. ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2018.gada 18.decembrī noteikumi Nr.851
„Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā
nodarbinātajiem” (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu
veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem. Noteikumi ir izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 12. pantu un 15. panta pirmo daļu, kurš
regulē valsts un pašvaldību institūcijās amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanu.
Noteikumi nosaka zemākās mēnešalgas, kuras sniedz no pašvaldību budžetiem apmaksātos
veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs (turpmāk – ārstniecības persona).
Ādažu novada dome iepazinās ar pašvaldības izglītības iestāžu ārstniecības personām noteikto
atalgojumu un konstatēja, ka ar domes 29.01.2019. lēmumu Nr.14 „Par pašvaldības amatpersonu
un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) ārsta amatam
noteiktā mēnešalga neatbilst Noteikumu noteiktajai zemākajai mēnešalgai.
Amata nosaukums

Max alga

2019. amatalga

slodze

ārste

1190

996

1

Noteikumu 2.pielikums nosaka, ka ārstniecības persona, kuras amatu kvalifikācijas kategorija,
kas tiek noteikta saskaņā ar Noteikumu 1.pielikumu ir 1, zemākā mēnešalgas likme ir 1079,00
EUR. Starpība starp esošo algu un Noteikumos noteikto veido – 83,00 EUR un gadā tas sastāda
996 EUR un ar DD nodokli 1235,94 EUR. Izvērtējot pārējo ārstniecības personu mēnešalgas, tās
atbilst Noteikumu zemākās mēnešalgas likmei.
Lai izpildītu Noteikumos noteiktos nosacījumus par ārstniecības personu zemāko mēneša algas
likmi, Ādažu vidusskolas budžetā nav nepieciešams papildus finansējums .
Pamatojoties uz „Ministru kabineta 18.12.2018. noteikumiem Nr. 851 „ Noteikumi par zemāko
mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, 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 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, 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 VIDUSSKOLA” – 0950” noteikt
mēneša darba algas likmi par 1 darba slodzi, ĀRSTA amatam, kas tiek finansēts no
pašvaldības budžeta līdzekļiem:
Amata nosaukums

Max alga

2019.gada amatalga

slodze

ārste

1190

1079,00

1

2.

Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no ĀVS budžeta tāmes līdzekļiem.

3.

Lēmuma 1.punktā minētie grozījumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvāra.

4.

Grāmatvedības daļai veikt aprēķinu un apmaksu par periodu no 01.01.2019.

5.

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

6.

Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram.

7.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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