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Par amata vienības izveidi Drabešu Jaunajā pamatskolā ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai 
Ziņo L. Markus-Narvila, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 
Ņemot vērā, ka Drabešu Jaunajai pamatskolai 2022. gada 31. augustā ir beidzies līgums ar 

iepriekšējo ēdinātāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Antas” un Cēsu novada pašvaldības 04.07.2022. 
izsludinātais iepirkums identifikācijas Nr. CNP 2022/33  par ēdināšanu iestādē ir beidzies bez rezultāta, lai 
nodrošinātu ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību Drabešu Jaunajā pamatskolā, kas atrodas divās ēkās 
(pirmsskolas grupas: Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, pamatskola: “Drabešu skola”, 
Drabeši, Drabešu pagasts, Cēsu novads), ir nepieciešams izveidot papildu amata vienības “vecākais 
pavārs” un “pavāra palīgs”. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu un 27. punktu, Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 264 “Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem 
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa 
noteikumiem Nr. 262 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas 
un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība", Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma 11. panta pirmo daļu,  Cēsu novada dome, ar 17 balsīm - par (Andris Melbārdis , Andris 
Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Biruta Mežale, Elīna Stapulone, Ella Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, 
Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, 
Jānis Kārkliņš, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

1. No 2022. gada 5. septembra apstiprināt Drabešu Jaunajā pamatskolā 2 amata vienības (2 slodzes) 
“vecākais pavārs”, profesijas kods 5120 01, amata alga 705,00 EUR (septiņi simti pieci euro un 00 
centi) mēnesī par pilnu slodzi. 

2. No 2022. gada 5. septembra apstiprināt Drabešu Jaunajā pamatskolā 2 amata vienības (2 slodzes) 
“pavāra palīgs”, profesijas kods 9412 01, amata alga 530,00 EUR (pieci simti trīsdesmit euro un 00 
centi) mēnesī par pilnu slodzi. 

3. Piešķirt Drabešu Jaunajai pamatskolai papildu līdzekļus 12 700,00 EUR atalgojuma (t. sk. nodokļu 
nomaksas) nodrošināšanai līdz 2022. gada 31. decembrim no Cēsu novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.  

4. Lēmuma izpildi uzdot Drabešu Jaunās pamatskolas direktorei Kristīnei Paisumai. 
5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu novada pašvaldības izpilddirektoram.  

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 
 
 
 
 


