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Nr. 8

Par Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādes ”Piejūra” jauno grupu izveides un
jauno amata vietu stāšanās spēkā datuma maiņu
Ādažu novada dome izskatīja Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” (turpmāk – SPII)
vadītājas ziņojumu par jauno grupu un jauno amata vietu izveides nepieciešamību un konstatēja:
1) uz 01.07.2021. ir atvērtas un tiek komplektētas 8 bērnu grupas (3 grupas bērniem vecumā no
1,6-3 gadiem, 5 grupas bērniem vecumā no 3-7 gadiem), nodrošinot pirmsskolas izglītības
programmas apguvi 144 izglītojamajiem;
2) pamatojoties uz Bērnu uzņemšanas Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
komisijas protokoliem par bērnu uzņemšanu SPII redzams, ka no 2021. gada 1. septembra
nepieciešams atvērt 3 jaunas grupas bērniem vecumā no 1,6 - 3 gadiem un no 3 -7 gadiem;
3) lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izglītības funkciju kvalitatīvu izpildi un uzņemtu
grupās bērnus no 2021. gada 1. septembra, kā arī iekārtotu jaunās grupas un sagatavotos
jaunajam mācību gadam, ir nepieciešama jaunu amata vietu atvēršana no 2021. gada 23.
augusta;
4) 2020. gada oktobrī, kad tika plānots 2021. gada finanšu budžets, precīzi nebija prognozējama
jaunatveramo grupu izveides nepieciešamība un jauno amata vietu (6 pirmsskolas skolotāji
un 3 pirmsskolas skolotāju palīgi) stāšanās spēkā datums, tāpēc ar 28.10.2020. Carnikavas
novada domes lēmumu (prot. Nr.21, 2.§) “Par izmaiņām pirmsskolas izglītības iestādes
“Piejūra” darbinieku darba samaksā un organizācijā no 01.01.2021.” apstiprināja jauno amata
vietu slodžu pieaugumu tikai no 1. septembra, tātad 7 darbdienas vēlāk, kā tas ir nepieciešams
pašreizējā situācijā.
Minētās ieceres izpildei, veicot 3 jauno grupu izveidi un 9 jauno amata vietu stāšanos spēkā no
2021. gada 23. augusta, nav nepieciešams papildus finansējums, jo nepieciešamie līdzekļi 3117,30
EUR (t.sk. darba devēja nodoklis) ir iegūstami PII “Piejūra” no rezerves algu sadaļas.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Ministru kabineta
2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, 05.07.2016. Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kā arī domes Finanšu
komitejas 20.07.2021. atzinumu, Ādažu novada dome

NOLEMJ:
1. Apstiprināt trīs jaunu grupu izveidi no 2021. gada 23.augusta.

2. Apstiprināt jaunu amata vietu izveidi no 2021. gada 23. augusta šādiem no pašvaldības budžeta
līdzekļiem finansētiem amatiem:

Amata nosaukums

Pirmsskolas izglītības
skolotājs
Pirmsskolas skolotāja
palīgs

Profesijas
kods

Darba
stundu
skaits par
1 slodzi

Slodžu
skaits no
23.08.2021.

Amata
alga EUR

Kopā mēnesī
(t.sk. darba
devēja
nodoklis) EUR

234201

40

5,4

1118,00

2374,07

531201

40

3

630,00
Kopā

743,23
3117,30

3. Apstiprināt Ādažu novada PII "Piejūra" tehniskā un medicīniskā personāla sarakstu, darba
slodzes un mēnešalgas aprēķinu no 23.08.2021. (1. pielikums).
4. Apstiprināt Ādažu novada PII "Piejūra" pedagoģiskā personāla sarakstu, darba slodzes un
mēnešalgas aprēķinu no 23.08.2021. (2. pielikums).
5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
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