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2016.gada 26.aprīlī          Nr.80 

 

Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā 

 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (turpmāk – Ādažu BJSS) 29.03.2016. iesniegumā Nr.1-

5/76 lūdz izveidot jaunu amata vietu uz nepilnu slodzi (0,5), lai kvalitatīvi nodrošinātu iestādes 

mērķu izpildi un pilnvērtīgi organizētu lietvedības dokumentu apriti.  

2014.gadā Ādažu BJSS tika papildu izveidotas 16 mācību grupas, palielinot audzēkņu un 

pedagogu skaitu. Līdz 2016.gadam skolas administrācija (direktora vietnieks) strādāja ar divām 

datorprogrammām (VIIS, Visvaris), bet no 2016.gada – papildu ar pašvaldības DVS „Namejs”. 

Darba apjoms ir ievērojami pieaudzis – gan darbu intensitātes, gan darbu dažādības, gan arī 

saņemto, izveidojamo un nosūtāmo dokumentu apjoma ziņā, tādejādi, ne skolas direktore, ne 

viņas vietniece nespēj nodrošināt lietvedības kārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

Jaunas amata vietas izveidošanai un uzturēšanai 2016.gadā papildus finanšu līdzekļi nav 

vajadzīgi, jo nepieciešamo finansējumu veido Ādažu BJSS algu fonda ietaupījums, bet 2017.gadā 

ietekme uz budžetu palielināsies par 6668,00 EUR, ņemot vērā algu, sociālās garantijas un 

nodokļus. 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 

14.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”, 

Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”, Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 27.punktu, Ādažu BJSS nolikuma 37.3.punktu, ņemot 

vērā, ka jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 06.04.2016. 

sēdē un Finanšu komitejas 19.04.2016. sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 1.maiju apstiprināt Ādažu BJSS struktūrā jaunu amatu „Lietvedības sekretārs” 

(profesijas kods 4120 03) uz nepilnu slodzi, nosakot tam: 

1.1. 18.3.amatu grupu - Dokumentu pārvaldība; 

1.2. saimes apakšgrupu – II;  

1.3. mēnešalgu grupu – 7. (maksimālā mēnešalga 996,00 EUR). 

2. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „ĀDAŽU BJSS – 

0965”, papildinot to ar šādu ierakstu:  

http://www.adazi.lv/page/291#izglitibas_k


Amata nosaukums Max alga 
Pašvaldības 

finansējums 

Valsts 

mērķdotācijas 
2016. 

amatalga 
likmju skaits 

Lietvedības 

sekretārs 
996,00 415,00 0 415,00 0,5 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no ĀBJSS budžeta līdzekļiem. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – ĀBJSS direktore D.Puķīte. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 


