
 

 

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 27.janvārī         Nr.20 

 

Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūras izmaiņām  

 

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

funkciju nodrošināšanai nepieciešamos cilvēkresursus, dome atzīst: 

1) daļas amatu sarakstā esošo vakanci „datora operators” par funkcionāli maznozīmīgu; 

2) daļas atbildībā esošo attīstības projektu, kā arī darbietilpīgu un finansiāli apjomīgu saimnieciska 

rakstura pakalpojumu sagatavošanai, darbu izpildes organizācijai un tās kvalitātes kontrolei 

nepieciešams izveidot jaunu amata vietu minēto uzdevumu veikšanai. 

Lai uzlabotu daļai normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi un aktuālajiem darbiem atbilstošu 

struktūru, kvalitatīvi vadītu daļas kompetencē esošus projektus, nodrošinātu Ādažu novada 

pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, 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 un sesto daļu, 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, 

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

un atbalstīts darba grupas 20.112014. ziņojumā un Finanšu komitejas 16.12.2014. sēdē, Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2015.gada 1.februāri likvidēt Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

struktūrā vakanto amatu „Datora operators”. 

2. Ar 2015.gada 1.februāri apstiprināt Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

struktūrā jaunu amatu „Projekta vadītājs” (profesijas kods 2422 01):  

2.1. amatu grupa - 32. Projekta vadība; 

2.2. saimes apakšgrupu – IIIA; 

2.3. mēnešalgu grupu – 11. (maksimālā mēnešalga 1382,- EUR). 

3. Noteikt amatu vienībai „Projekta vadītājs” darba samaksu saskaņā ar Ādažu novada domes 

lēmumu par pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2015.gadā.  

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram G.Porietim. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


