
    

 

 

 

  

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 26.novembrī         Nr.233 

 

Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā 

  

Ādažu novada domes 28.03.2019. ārkārtas sēdē (protokols Nr.7 7.§ “Par jaunu  grupu izveidi 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”) tika atbalstīts domes pirmsskolas izglītības iestāžu 

priekšlikums izveidot jaunas amata vietas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” (ĀPII) 

un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē (KPII): 

1) ĀPII - „Pirmsskolas skolotājs” (4 amati) un „Pirmsskolas skolotāja palīgs” (2 amati); 

2) KPII - „Pirmsskolas skolotājs” (2 amati) un „Pirmsskolas skolotāja palīgs” (2 amati). 

2019.gadā minēto 10 amata vietu uzturēšanai nepieciešamie finanšu līdzekļi tiks nodrošināti no 

ĀPII un KPII budžeta tāmju līdzekļiem, kas piešķirti saskaņā ar domes 26.06.2019. lēmumu 

Nr.118 „Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumā”. 

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”, 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr.354 „Noteikumi 

par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, 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. Apstiprināt ĀPII “Strautiņš” un KPII šādas jaunas amatu vietas, sākot ar 2019.gada 

1.novembri: 

1.1. Ādažu PII “Strautiņš”:  

1.1.1. „Pirmsskolas skolotājs”, 4 amati, profesijas kods 2342 01, amata alga EUR 

920,00; 

1.1.2. „Pirmskolas skolotāja palīgs”, 2 amati, profesijas kods 5312 01, amata grupa 

29. „Pedagoģijas darbības atbalsts”, saimes apakšgrupa I, mēnešalgu grupa 4, 

maksimālā alga EUR 630,00; 

1.2. Kadagas PII:  

1.2.1. „Pirmsskolas skolotājs”, 2 amati, profesijas kods 2342 01, amata alga EUR 

920,00; 

1.2.2. „Pirmskolas skolotāja palīgs”, 2 amati, profesijas kods 5312 01, amata grupa 

29. „Pedagoģijas darbības atbalsts”, saimes apakšgrupa I, mēnešalgu grupa 4, 

maksimālā alga EUR 630,00. 

 



2. Papildināt ar domes 29.01.2019. lēmumu Nr.14 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām 2019.gadā” apstiprināto Ādažu novada domes amatpersonu un darbinieku 

amatalgu sarakstu 2019.gadam, šādās tā sadaļās: 

2.1. „ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “STRAUTIŅŠ” – 0910”: 

Amata nosaukums 
2019.gada 

amatalga 

Pašvaldības 

finansējums 

Valsts 

mērķdotācija 

Likmju 

skaits 

Amatu 

vietu skaits 

Pirmsskolas skolotājs 782,00 
aprēķina 

atsevišķi 

aprēķina 

atsevišķi 
0,85 4 

Pirmsskolas skolotāja palīgs 630,00   1 2 

2.2. “KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE – 0920”: 

Amata nosaukums 
2019.gada 

amatalga 

Pašvaldības 

finansējums 

Valsts 

mērķdotācija 

Likmju 

skaits 

Amatu 

vietu skaits 

Pirmsskolas skolotājs 782,00 
aprēķina 

atsevišķi 

aprēķina 

atsevišķi 
0,85 2 

Pirmsskolas skolotāja palīgs 630,00   1 2 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no ĀPII un KPII 2019.gada budžeta 

tāmju līdzekļiem. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks 


