
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2020.gada 25.februārī         Nr.35 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā” 

 

10.12.2019. tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra noteikumos Nr.851 

„Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā 

nodarbinātajiem” (turpmāk – Noteikumi) 2.pielikumā, nosakot zemāko mēnešalgu veselības 

aprūpes jomas personām, kas sniedz no pašvaldību budžeta apmaksātus veselības aprūpes 

pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs (turpmāk – ārstniecības persona).  

Ar Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumu Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām 2020.gadā” Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) ārsta amatam noteiktā mēnešalga 

EUR 1090 apmērā pašlaik vairs neatbilst Noteikumos noteiktajai attiecīgā amata zemākajai 

mēnešalgai 1187,00 EUR. Starpība ir 97,00 EUR mēnesī, kas gadā veido summu 1164,00 EUR, 

bet ņemot vērā arī darba devēja nodokli - 1444,41 EUR.  

Noteikumu nosacījumu izpildei Ādažu vidusskolai nav nepieciešams papildus finansējums. 

Vienlaikus, ir nepieciešams veikt grozījumus Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā 

Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”, lai nodrošinātu 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku apstiprināto mēnešalgu pārskatāmību atbilstoši 

institucionālajai piederībai.  

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 12. un 13.punktu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 14.punkta sesto daļu un 

5.panta pirmo daļu, kā arī domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 23.punktu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu ar domes 28.01.2020. lēmumu Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgām 2020.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un 

darbinieku amatalgu saraksta 2020.gadam sadaļā „ĀDAŽU VIDUSSKOLA – 0950” un 

noteikt mēneša darba algas likmi amatam “Ārsts” (finansēts no domes budžeta līdzekļiem): 

Amata nosaukums Max alga 2020.gada amatalga slodze 

ārsts 1190 1187,00 1 

2. Lēmuma 1.punkta izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Ādažu vidusskolas 

2020.gada budžeta tāmes līdzekļiem.  

3. Lēmuma 1.punktā minēto grozījumu piemērot ar 2020.gada 1.janvāri. 



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

5. Izdarīt grozījumu Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmuma Nr.29 „Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā” un izteikt lēmuma 

pielikumus jaunā redakcijā: 

5.1. 1.pielikums “DEPUTĀTI”;    

5.2. 2.pielikums “ADMINISTRĀCIJA”; 

5.3. 3.pielikums “BŪVVALDE”;  

5.4. 4.pielikums “ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS”; 

5.5. 5.pielikums “ĀDAŽU BIBLIOTĒKA”; 

5.6. 6.pielikums “ĀDAŽU PAŠVALDĪBAS PILICIJA”; 

5.7. 7.pielikums “SOCIĀLAIS DIENESTS”; 

5.8. 8.pielikums “DZIMTSARAKSTU NODAĻA”; 

5.9. 9.pielikums “BĀRIŅTIESA”; 

5.10. 10.pielikums “ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE”; 

5.11. 11.pielikums “KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE”; 

5.12. 12.pielikums “ĀDAŽU VIDUSSKOLA”; 

5.13. 13.pielikums “ĀDAŽU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA”; 

5.14. 13.pielikums “ĀDAŽU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA”. 

6. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


