
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

2021. gada 26. janvārī                       Nr.25 

Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2021. gadā 

Pamatojoties uz 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. 

punktu, sesto daļu un 5. panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 29.01.2013. 

noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 

darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”. 30.11.2010. noteikumiem Nr.1075 "Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs", 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi”, 10.05.2011. noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu profesiju un 

amatu sarakstu”, 18.12.2018. noteikumiem Nr.851 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un 

speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, Ādažu novada domes 2017. gada 

20. jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 26.punktu, kā 

arī, ņemot vērā domes Amatu klasificēšanas darba grupas 15.01.2020. atzinumu un Finanšu 

komitejas 26.10.2020., 17.01.2020, un 15.12.2020. atzinumus, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Noteikt atlīdzību par darbu Ādažu novada pašvaldībā 2021. gadā domes deputātiem, domes 

priekšsēdētājam, domes priekšsēdētāja vietniekam, Attīstības komitejas priekšsēdētājam, 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas priekšsēdētājam, kā arī pašvaldības komisiju 

un darba grupu locekļiem (1.pielikums). 

2. Noteikt atlīdzību par darbu 2021. gadā Ādažu vidusskolas, pašvaldības pirmskolas izglītības 

iestāžu, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

pedagogiem saskaņā ar VIIS apstiprināto tarifikāciju. 

3. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgas 2021. gadā: 

3.1. Ādažu novada administrācijai (2.pielikums);  

3.2. Ādažu novada Būvvalde (3.pielikums);  

3.3. Ādažu novada Kultūras centrs (4.pielikums); 

3.4. Ādažu novada pašvaldības policija (5.pielikums);  

3.5. Ādažu novada bibliotēka (6.pielikums); 

3.6. Ādažu novada bibliotēka (7.pielikums); 

3.7. Ādažu novada sociālais dienests (8.pielikums).  

3.8. Ādažu novada bāriņtiesa (9.pielikums); 

3.9. Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš” (10.pielikums); 

3.10. Ādažu novada Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde (11.pielikums); 

3.11. Ādažu novada Ādažu vidusskola (12.pielikums); 



3.12. Ādažu novada Mākslas un mūzikas skola (13.pielikums); 

3.13. Ādažu novada Bērnu un jaunatnes sporta skola (14.pielikums). 

4. Darba līgumā noteiktajā pārbaudes laikā 2021. gadā pašvaldības amatpersonām un 

darbiniekiem var noteikt mēnešalgu par 5 % mazākā apmērā no amatam apstiprinātās 

mēnešalgas pie normāla darba laika (40 stundas nedēļā). Nepilnas slodzes amatiem 

mēnešalgu aprēķināt proporcionāli no amatam maksimāli noteiktās mēnešalgas. 

5. Lēmums stājas spēkā 2021. gada 1. februārī. 

6. Grāmatvedības daļas vadītājam organizēt lēmuma izpildes kontroli. 
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