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  LĒMUMS 

Ķegumā 
2019.gada 30.decembrī                                                                 Nr.KND1-3/19/423 

                                                                                                   (protokols Nr.23, 1.§) 
 
 
 

Par grozījumiem Ķeguma novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmumā Nr.KND1-
3/19/151 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu 

apmaksu 2019.gadā” 
 

Pamatojoties uz 2017.gada 1.marta līguma Nr. 4.-8.3.3.-17 (KNP/2.2-14/07/18) par 
Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu, kas noslēgts starp Valsts izglītības attīstības 
aģentūru un Ķeguma novada domi, un paredz sadarbību projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu, 
4.1.1.5.punktu, kas nosaka, ka Ķeguma novada domei jānodrošina pedagoga karjeras 
konsultanta nodarbināšanu izvirzītajās izmēģinājumskolās: Ķeguma komercnovirziena 
vidusskolā un Birzgales pamatskolā uz darba līguma pamata, un līguma 1.pielikuma 
1.4.1.punktu, kas nosaka, ka pedagoga karjeras konsultanta noslodze tiek aprēķināta 
proporcionāli izglītojamo skaitam, 

2019./2020.mācību gadā kopējais izglītojamo skaits izmēģinājumskolās ir 413 
skolēni, kas atbilst pedagoga karjeras konsultanta slodzei 0,59 apmērā. 

ievērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likumā,  Darba likumā, un 2016.gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.359 
“Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa 
"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs" īstenošanas noteikumi”  noteikto; 

saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības 2018.gada 1.augusta saistošajiem 
noteikumiem Nr. KND1-6/18/7 “Ķeguma novada pašvaldības nolikums” 7.punktā 
noteikto, ka vispārējās pašvaldības pārvaldes struktūru un amatu sarakstu nosaka un 
apstiprina dome, ievērojot labas pārvaldības principus, 
ievērojot Ķeguma novada pašvaldības darba samaksas nolikumu, 

ņemot vērā Ķeguma novada domes Finanšu komitejas 2019.gada_30.decembra 
atzinumu, 

balsojot „par”- 11 (Ojārs Meiris, Roberts Ozols, Valentīns Pastars, Jānis Priževoits,  
Kristaps Reķis, Vladimirs Samohins, Jānis Siliņš, Raivis Ūzuls, Tadeušs Vaļevko, 
Gundars Vērītis, Ilmārs Zemnieks), „pret”- nav, „atturas”- 1(Kristaps Rūde),  

Ķeguma novada dome NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 2019.gada 16.aprīļa lēmuma Nr. KND1-
3/19/151 “Par Ķeguma novada pašvaldības amatu atalgojumu un līgumdarbu 
apmaksu 2019.gadā” 1.punkta noteiktajā 1.pielikumā “Ķeguma novada pašvaldības 
amata vietu un atalgojuma saraksts 2019.gadā”:  

1.1. Apakšsadaļā “3.1. Speciālisti” izslēgt 3.1.4. punktu “Pedagogs karjeras 
konsultants”. 



 

 
 

1.2. Apakšsadaļu “3.4. Attīstības nodaļa” papildināt ar punktu 3.4.4. sekojošā 
redakcijā: 

N. p. k.  Amata nosaukums Likme 
Alga EUR mēnesī par noteikto 

slodzi 2019.gadā 

3.4.4. Pedagogs karjeras konsultants 0.59 501,50 

2. Domes sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu pašvaldības izpilddirektoram, 
Attīstības nodaļai, Grāmatvedības un finanšu nodaļai,  personāla speciālistei. 

3. Personāla speciālistei sagatavot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši Darba 
likumam un šim lēmumam. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

5. Lēmums stājas spēkā ar 29.11.2019. 

  
 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)    R.Ūzuls 
30.12.2019. 
datums 


