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Par izmaiņām pašvaldības ārstniecības darbinieku darba samaksā 
 
18.12.2021. 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 tiem 
veselības aprūpes jomas darbiniekiem, kuri sniedz no pašvaldības budžeta apmaksātus 
veselības aprūpes pakalpojumus pašvaldību izglītības iestādēs (turpmāk – mediķi).  

Ādažu novada pašvaldība konstatēja, ka mediķu mēnešalgas neatbilst Noteikumu zemākās 
mēnešalgas likmei. Lai izpildītu Noteikumu nosacījumus attiecībā uz mediķu zemāko mēneša 
algas likmi, ir jāparedz papildu līdzekļi pašvaldības 2022. gada budžeta projektā. 

Papildu, Ādažu vidusskola ierosina palielināt amata slodzi līdz pilnas slodzes apmēram 
sākumskolas medmāsas amatam, sakarā ar darba apjoma pieaugumu, ņemot vērā skolēnu skaita 
pieaugumu līdz 800, ar Covid-19 izplatības ierobežošanu saistītos pasākumus, ar hroniskām 
slimībām saslimušu skolēnu skaita palielinājumu, t.sk. ar pārtikas alerģijām. 

Izvērtējot saimnieciski izdevīgāko risinājumu skolas normēšanai svētku laikā (vidēji 10 reizes 
gadā), Ādažu vidusskola ierosina likvidēt amatu noformēšanas mākslinieks un nepieciešamības 
gadījumā izmantot ārpakalpojumu. Budžeta ekonomija sastāda EUR 4 300,-, no kura 
ārpakalpojumam tiks izmantoti EUR 2 000,-. 

Iepriekšminēto nosacījumu un priekšlikuma izpildei būs ietekme uz pašvaldības 2022. gada 
budžetu, kopā par EUR 18 579,-, ņemot vērā algu, sociālās garantijas un nodokļus: 

1) Ādažu vidusskolā – EUR 10 026,- (4 amata vietas); 
2) Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā – EUR 267,- (0,5 amata vieta); 
3) Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde “Strautiņš”– EUR 2 017,- (1 amata vieta); 
4) Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde “Mežavēji”– EUR 697,-EUR(1 amata vieta); 
5) Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde “Riekstiņš” – EUR 2 447,- (1 amata vieta); 
6) Siguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”– EUR 697,- (1 amata vieta); 
7) Carnikavas pamatskola -  EUR 767,- (1 amata vieta); 
8) Sporta nodaļa - EUR 1661,- (1 amata vieta). 

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, Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 
„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 19. punktu un Finanšu komitejas 19.01.2022. atzinumu, 
Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 



1. Veikt grozījumus domes 26.01.2021. lēmuma Nr.25 „Par pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgām 2021. gadā” pielikumos: 

1.1. Ādažu vidusskolas personāla mēnešalgu sarakstā 2021. gadam (12.pielikums) izteikt 
jaunā redakcijā šādas mēnešalgas amatiem: 
1.1.1. “Ārsts” - EUR 1555,- (1 amata vieta); 
1.1.2. “Ārsta palīgs” - EUR 1032,- (1 amata vieta); 
1.1.3. ”Medmāsa” - EUR 1032,- (2 amata vietas); 

1.2. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas personāla mēnešalgu sarakstā 2021. gadam 
(14.pielikums) izteikt jaunā redakcijā mēnešalgu amatam ”Medmāsa” EUR 516,- 
(0,5 amata vieta); 

1.3. Pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” personāla mēnešalgu sarakstā 2021. 
gadam (10.pielikums) izteikt jaunā redakcijā mēnešalgu amatam ”Medmāsa” EUR 
1032,- (1 amata vieta); 

1.4. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” personāla mēnešalgu sarakstā 
2021. gadam (11.pielikums) izteikt jaunā redakcijā mēnešalgu amatam ”Medmāsa” 
EUR 1032,- (1 amata vieta); 

1.5. Ādažu novada administrācijas personāla mēnešalgu sarakstā 2021. gadam 
(2.pielikums, 1.9. Sporta daļa) izteikt jaunā redakcijā mēnešalgu amatam ”Medmāsa” 
EUR 1032,- (1 amata vieta). 

2. Ar 2022. gada 1. februāri Ādažu vidusskolas struktūrā amatam ”Medmāsa” noteikt amata 
slodzi 40 stundas nedēļā. 

3. Ar 2022. gada 1. februāri Ādažu vidusskolas struktūrā likvidēt amatu ”Noformēšanas 
mākslinieks”. 

4. Veikt grozījumu domes 24.10.2021. lēmumā Nr. 25 „Par izmaiņām Carnikavas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” amatu sarakstā” Carnikavas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla sarakstā (1.pielikums) un noteikt mēnešalgu 
amatam ”Medicīnas māsa” EUR 1032,- (1 amata vieta). 

5. Veikt grozījumu domes 27.07.2021. lēmumā Nr. 8 „Par Ādažu novada pirmsskolas 
izglītības iestādes ”Piejūra” jauno grupu izveides un jauno amata vietu stāšanās spēkā 
datuma maiņu” Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” personāla sarakstā 
(1.pielikums) un noteikt mēnešalgu amatam ”Medicīnas māsa” EUR 1032,- (1 amata 
vieta).  

6. Veikt grozījumu ar Carnikavas novada domes 24.02.2021. lēmumu Nr.3 „ Par izmaiņām 
Carnikavas pamatskolas ārsta palīga (feldšera) darba samaksā ar 01.02.2021" Carnikavas 
pamatskolas apstiprinātā tehniskā un medicīniskā personāla sarakstā, darba slodzes un 
mēnešalgas aprēķinā no 01.02.2021. 1. pielikumā un Carnikavas pamatskolas tehniskā un 
medicīniskā personāla amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumā no 01.02.2021. 2. 
pielikumā un noteikt mēneša darba algu amatam "Ārsta palīgs (feldšeris)" - EUR 1135 (1 
amata vieta). 

7. Finanšu nodaļai nodrošināt šī lēmuma izpildei nepieciešamā finansējuma iekļaušanu 
pašvaldības iestāžu 2022. gada budžeta tāmes projektā.  

8. Lēmuma 1., 4.,5. un 6. punktu piemērot ar 2022. gada 1. janvāri. 

9. Pašvaldības domes izpilddirektoram kontrolēt šī lēmuma izpildi. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs            M.Sprindžuks  
 


