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Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā 

 

Lai nodrošinātu Ādažu novada domes (turpmāk – dome) finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, 

uzlabotu normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi un optimizētu Saimniecības un 

infrastruktūras daļas (turpmāk – SID) darbu ar 01.02.2017. netika organizēta ārpakalpojuma 

saņemšana par domes ēku apsaimniekošanas pakalpojumiem (ēkām Gaujas 33A, Gaujas 16, Depo 2 

un Gaujas 13/15). Minētos pakalpojumus turpmāk veiks SID, nosakot to jaunus, papildu darba 

pienākumus amatam „automobiļa vadītājs–labiekārtošanas strādnieks” un paredzot tam noteikto 

amata pienākumu ievērojamu pieaugumu intensitātes, sarežģītības ziņā, kā arī augstāku amata vērtību 

un prasmju kvalifikāciju. Ievērojot labas pārvaldības un taisnīguma principus, vienlaicīgi ir jāpārskata 

amata saimes apakšgrupa un mēnešalgu grupa, kā arī jāiekļauj papildu pienākumi amata aprakstā. 

Minētajām darbībām nav nepieciešams papildus finansējums, jo amata vērtības pieaugumam 

nepieciešamie līdzekļi 1446,00 EUR gadā ir iegūstami, veicot to pārcelšanu no minētā ārpakalpojuma 

apmaksai paredzētajiem budžeta līdzekļiem pašvaldības iestādēm – Ādažu pašvaldības policijai un 

Sociālajam dienestam, kā arī no iekšējiem SID finanšu līdzekļiem, kas paredzēti 2017.gada budžetā.  

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

institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 14.punktu un sesto daļu, 

MK 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”, MK 2010.gada 30.novembra 

noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, domes 2013.gada 23.jūlija 

saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 27.punktu, Saimniecības un 

infrastruktūras daļas reglamenta 1.3.punktu, kā arī, ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un 

atbalstīts Finanšu komitejas 21.02.2017. sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2017.gada 1.martu likvidēt Saimniecības un infrastruktūras daļā amata vienību 

„automobiļa vadītājs–labiekārtošanas strādnieks”. 

2. Ar 2017.gada 1.martu Izveidot Saimniecības un infrastruktūras daļā jaunu amatu vienību 

„automobiļa vadītājs-sagādnieks” (profesijas kods: 8322 01), nosakot: 

2.1. amata katalogs: 41.Transportlīdzekļa vadīšana; 

2.2. saime, apakšgrupa – III; 

2.3. mēnešalgu grupa – 7 (maksimālā mēnešalga EUR 996,00); 

2.4. mēnešalga - EUR 808,00 (astoņi simti astoņi euro un 00 centi). 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Saimniecības un infrastruktūras daļas 

budžeta līdzekļiem. 

4. Domes finansistam veikt nepieciešamos grozījumus SID budžeta tāmē. 



5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Grāmatvedības daļas vadītājam. 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 


