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Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumā
Ādažu novada dome izskatīja .Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” (turpmāk – KPII)
vadītājas ziņojumu par darbinieku trūkumu iestādē, kas rada draudus normatīvajos aktos noteiktās
izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem.

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja 01.06.2021. nolēma izveidot darba grupu, lai
izvērtētu faktiskos apstākļus un sagatavotu priekšlikumus situācijas atrisināšanai.
Darba grupa konstatēja:
1) Ādažu vidusskolas pirmsskolā ir 3 pedagogu vakances;
2) KPII ir 4 pedagogu vakances;
3) līdzīga situācija ir tuvāko novadu pašvaldībās;
4) ņemot vērā pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumu izaugsmes dinamiku, pedagoga amats
darba tirgū ir kļuvis par augsta pieprasījuma amatu;
5) galvenie faktori, kas veicina darbiniekiem izvēlēties amata piedāvājumu (svarīguma secībā),
ir atalgojums, studiju, transporta un apdrošināšanas izdevumu apmaksa, kā arī apmaksātas
pusdienas (Kadagas PII piedāvā transporta un apdrošināšanas izdevumu daļēju apmaksu);
6) valstī noteiktais atalgojums amatam “Pirmsskolas izglītības skolotājs” no 01.09.2021. ir 872
EUR. Viszemākā alga ir Rīgā (860 EUR) un Ādažos (948,00 EUR). Vēl 3 pašvaldībās alga ir
robežās no 950 EUR līdz 1100 EUR. Visaugstākā alga ir Carnikavā – 1118 EUR;
7) atšķirības vienādu amatu atalgojumā rada būtisku priekšnoteikumu darba vietas izvēlei par
labu augstākai algai, īpaši Carnikavas novadā.
Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju kvalitatīvu izpildi, pilnvērtīgu un nepārtrauktu
pedagoģisko procesu, motivētu darbiniekus, ir jāmazina algas starpība salīdzinājumā ar tuvāko
novadu pirmsskolas izglītības pedagogiem, tāpēc ir lietderīgi no š.g. 1. septembra noteikt atalgojumu
par 1 likmi (40 stundas nedēļā) domes pirmsskolas izglītības pedagogiem, t.sk. logopēdiem,
psihologiem un speciālajiem pedagogiem 1000 EUR mēnesī, vienlaikus nosakot pedagogiem 1
likmes darba laiku.
Minētās ieceres izpildei 2021. gada 4 mēnešos (septembris-decembris) nav nepieciešams papildus
finansējums, jo nepieciešamie līdzekļi, 66 131 EUR (t.sk. darba devēja nodoklis (PII “Strautiņš” 46
skolotājiem 34 289 EUR, PII “Mežavēji” 26 skolotājiem 22 128 EUR un Ādažu vidusskolas (ĀVS)
pirmsskolas 15 skolotājiem 9 714 EUR)) ir iegūstami PII “Strautiņš” un ĀVS no rezerves algu sadaļā,
un PII “Mežavēji” finansējums iegūstams, veicot līdzekļu pārcelšanu no ēdināšanas pakalpojumu
ietaupījuma. 2022. gadā šim nolūkam būs nepieciešams papildu finansējums 198 392 EUR (PII

“Strautiņš” 46 skolotājiem 102 866 EUR, PII “Mežavēji” 26 skolotājiem 66 383 EUR un ĀVS
pirmsskolas 15 pirmsskolas skolotājiem 29 143 EUR).
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”, Ministru kabineta 2011. gada 10. maija noteikumiem Nr.354 „Noteikumi
par pedagogu profesiju un amatu sarakstu”, Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem
Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un
tās noteikšanas kārtību”, kā arī domes Finanšu komitejas 15.06.2021. atzinumu, Ādažu novada dome

NOLEMJ:
1. Veikt grozījumu ar domes 26.01.2021. lēmumu Nr.25 „Par pašvaldības amatpersonu un
darbinieku mēnešalgām 2021. gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un
darbinieku amatalgu saraksta 2021. gadam sadaļā „ĀDAŽU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE “STRAUTIŅŠ” – 0910” un “KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE –
0920” un „ĀDAŽU VIDUSSKOLA - 0952”, un noteikt mēneša darba algas likmi par 1 darba
slodzi šādiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem finansētiem amatiem:
Amata nosaukums

Pašvaldības finansējums
(amatalga)

valsts
mērķdotācija

2021. gada
amatalga

likmju
skaits

Pirmsskolas skolotājs

aprēķina atsevišķi

aprēķina atsevišķi

1000,00

1,0

Speciālais pedagogs

1000,00

1000,00

1,0

Logopēds

1000,00

0

1000,00

1,0

Psihologs

1000,00

0

1000,00

1,0

2. Lēmuma 1. punktā minētie grozījumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.
3. Domes finansistam sagatavot nepieciešamos grozījumus pašvaldības 2021. gada budžetā lēmuma
1. punkta izpildei.

4. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
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