
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2019.gada 23.jūlijā          Nr.141 

 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā  

 

2015.gada 22.septembrī Ādažu novada dome (turpmāk – 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 to, ka jaunajai mācību iestādei darbs jāuzsāk 01.09.2019. un izvērtējot Ādažu 

vidusskolai (turpmāk – ĀVS) noteikto funkciju izpildei nepieciešamos cilvēkresursus Ādažu 

novada dome konstatēja, ka ĀVS sekmīgai darbībai ir nepieciešams izveidot jaunas amata vietas 

jaunajā mācību iestādē un 2019.gada 29.janvārī Dome pieņēma lēmumu Nr.13 „Par izmaiņām 

domes amatu sarakstā”, izveidojot vakanci „Ārsts” . 

Ņemot vērā to, ka medicīnas darbinieku jomā trūkst speciālistu un, lai nodrošinātu medicīnas 

darbinieku optimālu darba organizāciju ĀVS sākumskolas ēkā, veikt grozījumus ĀVS struktūrā 

un izveidot jaunu amatu “Ārsta palīgs”. 

Amata izveidošanai nav nepieciešams papildus finansējums, jo “Ārsta palīgs” alga ir zemāka kā  

budžetā paredzētais finansējums amatam” ārsts”. 

Pamatojoties uz:  

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

2) Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr.851 „Noteikumi par zemāko 

mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”; 

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, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 16.07.2019., Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2019. gada 31.jūliju likvidēt Ādažu vidusskolas struktūrā amatu „ārsts”. 

2. Ar 2019.gada 1.augustu apstiprināt daļas struktūrā jaunu amatu „ārsta palīgs”, profesijas 

kods 2240 01, amata grupa 5.1. „Ārstniecības pakalpojumi”, saimes apakšgrupa IA, 

mēnešalgu grupa 9, maksimālā alga EUR 714,00 -1093,00. 

3. 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” un 



noteikt mēneša darba algas likmi par 1 darba slodzi amatam “Ārsta palīgs” (tiek finansēts 

no domes) budžeta līdzekļiem: 

Amata nosaukums Max alga 2019.gada amatalga slodze 

ārsta palīgs 714-1093 825,00 1 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no ĀVS 2019.gada budžeta tāmes 

līdzekļiem.  

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


