
  

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2017.gada 28.novembrī        Nr.264 

 

Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūras izmaiņām  

 

Izvērtējot Ādažu novada domes (turpmāk – dome) Saimniecības un infrastruktūras daļai noteikto 

(turpmāk – SID) funkcijas un pieejamos cilvēkresursus, domes Amatu klasificēšanas darba grupa 

07.09.2017. izvērtēja un atbalstīja šādus SID priekšlikumus: 

1) slēgt amatu “Ainavu arhitekts/dārznieks”, daļu no amata pienākumiem iekļaujot domes 

Attīstības un investīciju daļas Telpiskās attīstības plānotāja amata aprakstā, bet atlikušos 

būtiskākos amata pienākumus - iepērkot ārpakalpojuma veidā; 

2) slēgt amatu “Labiekārtošanas strādnieks”, un tā izveidot amatu 

„Traktortehnikas/spectehnikas vadītājs”, kas nepieciešams, lai tiktu pilnvērtīgāk 

izmantota SID lietošanā esošā speciālā tehnika;  

3) paplašināt lietvedības sekretāra darba zonu, klasificējot to jauna amata “Lietvedības 

vadītājs” apjomā, jo amata apraksts tiek papildināts ar vairākiem jauniem, būtiskiem un 

darbietilpīgiem amata pienākumiem; 

4) ieviest jaunu amatu “Automobiļa vadītājs”, jo pašreiz amata pienākumus pilda SID 

Tehniskā dienesta vadītājs, un turpmāka šī amata pienākumu pildīšana pilnā apmērā 

būtiski apgrūtinās Tehniskā dienesta darba organizāciju; 

5) noteikt amatam “projektu vadītājs” 0,5 slodzi – 20 stundas nedēļā, jo SID atbildībā esošie 

projekti vairumā gadījumu ir piekritīgi attiecīgās tehniskās jomas speciālista amatiem, bet 

pārējie projekti nav darbietilpīgi pilnas slodzes amatam. 

Minēto priekšlikumu izpilde uzlabos daļai noteikto funkciju izpildi ar aktuālajiem darbiem 

atbilstošu organizatorisko struktūru, nodrošinot domes finanšu līdzekļu un cilvēkresursu 

efektīvāku izmantošanu. Struktūras izmaiņām nepieciešamais finansējums tiek nodrošināts no 

SID 2017.gada budžeta tāmes līdzekļiem. 

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 13.punktu;  

2) Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmito daļu;  

3) Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”;  

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

institūciju amatu katalogs”;  

5) Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamenta 1.3.punktu; 

6) domes 28.02.2017. lēmumu Nr.30 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām 2017.gadā”,  

kā arī Finanšu komitejas 21.11.2017. atzinumu, Ādažu novada dome 

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


NOLEMJ: 

1. Likvidēt SID sastāvā šādus amatus:  

1.1. „Lietvedības sekretāre” - ar 2017.gada 30.novembri; 

1.2. „Ainavu arhitekts/dārznieks” – ar 2018.gada 1.janvāri; 

1.3. „Labiekārtošanas strādnieks” - ar 2018.gada 1.janvāri. 

2. Apstiprināt SID sastāvā šādus jaunus amatus: 

2.1. „Lietvedības vadītājs” (profesijas kods 3341 08) – ar 2017.gada 1.decembri, nosakot 

amatu grupu - 18.3.Dokumentu pārvaldība, saimes apakšgrupu – III un mēnešalgu 

grupu – 9. (maksimālā mēnešalga 1190,- EUR); 

2.2. „Automobiļa vadītājs” (profesijas kods 8341 06) – ar 2018.gada 1.februāri, nosakot 

amatu grupu - 41.Transporta vadīšana, saimes apakšgrupu – II un mēnešalgu grupu – 6. 

(maksimālā mēnešalga 899,- EUR); 

2.3. „Traktortehnikas/spectehnikas vadītājs” (profesijas kods 8341 06) – ar 2018.gada 

1.aprīli, nosakot amatu grupu - 41.Transporta vadīšana, ssaimes apakšgrupu – III, un 

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

3. Noteikt SID amatam “projektu vadītājs” 0,5 slodzi - 20 (divdesmit) stundas nedēļā un algu 

EUR 691,00 (seši simti deviņdesmit viens eiro un 00 centi) mēnesī (maksimālā mēnešalga 

1382,- EUR) – ar 2018.gada 1.janvāri. 

4. Veikt grozījumu domes 2017.gada 28.februāra lēmumā Nr.30 „Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2017.gadā” un apstiprināt amatpersonu un darbinieku amatalgu 

saraksta 2017.gadam sadaļu „SAIMNIECĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS DAĻA – 

0648_6451” jaunā redakcijā (pielikumā), ar 2017.gada 1.decembri veicot izmaiņas šādiem 

amatiem:  

4.1. “Daļas vadītāja vietnieks”; 

4.2. “Hidromeliorācijas inženieris”; 

4.3. “Informācijas tehnoloģijas drošības un komunikāciju sistēmas administrators”; 

4.4. “Tehniskā dienesta vadītājs”; 

4.5. “Automobiļa vadītājs-sagādnieks”. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns  
 

 


