
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 23.jūlijā          Nr.142 

 

Par speciālās piemaksas noteikšanu pašvaldības izglītības iestādēs 

01.01.2019. stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumi Nr.851 „Noteikumi 

par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” (turpmāk 

– Noteikumi), nosakot speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem. Noteikumi 

nosaka speciālo piemaksu darbiniekiem, kas sniedz no pašvaldību budžeta apmaksātus veselības 

aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs (turpmāk – ārstniecības persona).  

Noteikumos ir noteikta speciālā piemaksa ārstniecības personai atbilstoši darba stāžam 

ārstniecības jomā un, ņemot vērā kritērijus (darba stāžu ārstniecības jomā, darba intensitāti un  

individuālo kvalifikācijas un prasmju novērtējumu), kā arī tai jāatbilst normatīvo aktu prasībām 

un jāiekļaujas domes darba samaksas fondam paredzēto līdzekļu apjomā. 

Lai izpildītu Noteikumu nosacījumus attiecībā uz speciālo piemaksu ārstniecības personām, 

pašvaldības izglītības iestāžu budžetā 2019.gadā nav nepieciešams papildu finansējums. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumiem Nr.851 „Noteikumi par 

zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem” 8. un 

9.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, kā arī, ņemot vērā, ka 

jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā  šā gada 16.jūlija sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt speciālo piemaksu ārstniecības personām, summējot katru vērtēšanas kritēriju: 

1.1. darba stāžs ārstniecības jomā: 

 0,5 % apmērā, ja darba stāžs ārstniecības jomā ir līdz 5 gadiem; 

 1 % apmērā, ja darba stāžs ārstniecības jomā ir līdz 10 gadiem; 

 1,5 % apmērā, ja darba stāžs ārstniecības jomā ir līdz 15 gadiem; 

 2 % apmērā, ja darba stāžs ārstniecības jomā ir līdz 20 gadiem; 

 3 % apmērā, ja darba stāžs ārstniecības jomā ir vairāk nekā 20 gadi. 

1.2. darba intensitāte (audzēkņu skaits izglītības iestādē): 

 0,5 % apmērā, ja audzēkņu skaits ir līdz 250; 

 1 % apmērā, ja audzēkņu skaits ir līdz 500; 

 1,5 % apmērā, ja audzēkņu skaits ir līdz 750; 

 2 % apmērā, ja audzēkņu skaits ir vairāk nekā 900. 

1.3. individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējums – 1 %  apmērā par “A” vērtējumu. 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības izglītības iestāžu 

budžetā 2019.gada budžeta tāmes līdzekļiem.  
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3. Lēmuma speciālā piemaksa ārstniecības personām piemērojama ar 2019.gada 1.janvāri. 

4. Grāmatvedības daļai veikt aprēķinu un apmaksu lēmuma 3.punkta izpildei. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


