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LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2017.gada 17.janvārī         Nr.3 

 

Par amatu izmaiņām domes Administrācijā  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izvērtēja atsevišķu amatu pienākumus un vietu domes 

Administrācijas struktūrvienībās, ar mērķi uzlabot struktūrvienībām noteikto funkciju izpildi, 

pilnveidotu darba organizāciju un nodrošināt pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvāku 

izmantošanu. 

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) Attīstības un investīciju daļas reglamenta 1.3.punktu,  

kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts domes darba grupā (darba grupas 14.11.2016. 

ziņojums) un Finanšu komitejā 22.11.2016., 13.12.2016., 14.12.2016. un 10.01.2017., Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Likvidēt SID struktūrā šādas amata vienības: 

1.1. „Zemes ierīcības inženieris” 2017.gada 28.februārī; 

1.2. „Sētnieks (Garkalnē)”, 2017.gada 31.martā. 

2. Likvidēt Attīstības un investīciju daļas struktūrā amata vienību „Ainavu 

arhitekts/dārznieks” 2017.gada 31.janvārī. 

3. Izveidot SID struktūrā šādas jaunas amata vienības: 

3.1. ar 2017.gada 1.februāri - „Ainavu arhitekts/dārznieks”, profesijas kods 2162 01, 

amata grupa 51. „Teritorijas plānošana”, saimes apakšgrupa III, mēnešalgu grupa 

10, maksimālā alga EUR 1287,00; 

3.2. ar 2017.gada 1.aprīli - „Labiekārtošanas strādnieks” – profesijas kods 9214 03, 

amata grupa 13. “Fiziskais un kvalificētais darbs”, saimes apakšgrupa IV, 

mēnešalgu grupa 4, maksimālā alga EUR 705,00; 

3.3. ar 2017.gada 1.jūniju - „Nekustamo īpašumu speciālista palīgs”, profesijas kods 

3142 17, amata grupa 51. „Teritorijas plānošana”, saimes apakšgrupa III, 

mēnešalgu grupa 10, maksimālā alga EUR 1287 - uz nepilnu slodzi; 
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3.4. ar 2017.gada 1.jūniju - „Informācijas tehnoloģijas drošības un komunikāciju 

sistēmas administratora palīgs”, profesijas kods 2522 04, amata grupa 19.5. 

„Sistēmu administrēšana un uzturēšana”, saimes apakšgrupa IIIA, mēnešalgu grupa 

10, maksimālā alga EUR 1287 - uz nepilnu slodzi.  

4. Uzdot domes Personāla daļas vadītājai L.Raiskumai veikt nepieciešamās darbības un 

sagatavot dokumentus attiecībā uz amatu skaita izmaiņām, kā arī darba tiesisko attiecību 

grozīšanu vai izbeigšanu ar amatos esošajiem darbiniekiem. 

5. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no SID 2017.gada budžeta tāmes 

līdzekļiem. 

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 


