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Par pedagogu palīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības iestādēs Carnikavas pagastā 
 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk 
– CPII) “Piejūra” 09.08.2021. iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas pedagogu palīgu 
atalgojumā, palielinot slodzes likmi no EUR 630 uz EUR 650.  
Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
1. CPII “Piejūra” un CPII “Riekstiņš” pedagoga palīga slodzes likme ir EUR 630 (bruto) 

mēnesī, respektīvi, tā ir zemāka, nekā pašvaldības citās pirmsskolas izglītības iestādēs, kur 
pirmsskolu pedagogu palīgu atalgojums ir EUR 650 (bruto) mēnesī.  

2. Zemais atalgojums nedod iespēju CPII piesaistīt pedagoga palīgus patstāvīgam darbam un 
kadru mainība negatīvi ietekmē iestādes darbu. 

3. CPII “Piejūra” ir 15, un CPII “Riekstiņš” ir 16 pedagoga palīga amata vietas. 
4. Lai no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim palielinātu pedagogu palīgu slodzes 

likmi abās CPII no EUR 630 uz EUR 650, kopā nepieciešami EUR 766,32 mēnesī, kas 4 
mēnešu periodā ir EUR 3065,28 (t.sk., nodokļi). Finansējums pedagoga palīgu slodzes 
likmes palielināšanai ir pieejams no CPII “Piejūra” un CPII “Riekstiņš” 2021. gada budžeta 
tāmes un papildu finanšu līdzekļi nav nepieciešami. 2022. gadā ietekme uz pašvaldības 
budžetu būs papildu EUR 9195,84 gadā (t.sk., nodokļi). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 13. punktu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 10. 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”, 2016. gada 5. jūlija 
noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un 2010. gada 30. novembra 
noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, kā arī Ādažu novada 
pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 07.09.2021. un Finanšu 
komitejas 22.09.2021. atzinumiem, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 
1. Palielināt pedagoga palīga slodzes likmi no EUR 630 uz EUR 650 (bruto) mēnesī CPII 

“Piejūra” un CPII “Riekstiņš”.  
2. Lēmuma 1. punkta izpildei nepieciešamo finansējumu no 2021. gada 1. septembra līdz 

2021. gada 31. decembrim nodrošināt no CPII “Piejūra” un CPII “Riekstiņš” 2021. gada 
budžeta tāmes līdzekļiem. 

3. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildi. 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 


