
 

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 27.janvārī         Nr.24 

 

Par izmaiņām Ādažu novada domes struktūrvienību struktūrā un amatu sarakstā  

 

Lai efektīvāk un kvalitatīvāk veiktu pašvaldības izglītības iestāžu darbības pārraudzību un 

koordinētu jautājumus izglītības jomā, Ādažu novada domei nepieciešams nodrošināt šādu 

uzdevumu izpildi: 

1) izstrādāt normatīvos aktus; 

2) konsultēt un sniegt metodiskas palīdzības sniegšanu izglītības iestādes programmu un 

mācību priekšmetu programmu īstenošanā; 

3) koordinēt un pārraudzīt interešu izglītības programmu realizāciju izglītības iestādēs; 

4) koordinēt pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi; 

5) pārraudzīt valsts mērķdotāciju sadali izglītībai;  

6) plānot un uzraudzīt darbu ar jaunatni, sadarbojoties ar jaunatnes politikas īstenošanā 

iesaistītajām personām, organizācijām un iestādēm. 

Minēto uzdevumu izpildes nodrošināšanai Ādažu novada domes Administrācijā nepieciešams 

izveidot jaunu amatu. 

Pamatojoties uz LR likumu „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, Jaunatnes likuma 5.panta pirmo daļu un otrās daļas 2.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, darba grupas 20.112014. ziņojumu, kā arī to, ka jautājums tika 

izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 03.12.2014. sēdē, Finanšu 

komitejas 16.12.2014. un 20.01.2015. sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2015.gada 1.februāri apstiprināt Ādažu novada domes Administrācijas struktūrā jaunu 

amatu „Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists” (profesijas kods 2422 42): 

1.1. 29.amatu grupa – Pedagoģijas darbības atbalsts; 

1.2. saimes apakšgrupa – II;  

1.3. mēnešalgu grupa – 10. (maksimālā mēnešalga 1174,- EUR). 

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


2. Noteikt amatu vienībai „Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists” darba samaksu 

saskaņā ar Ādažu novada domes lēmumu par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību 2015.gadā.  

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

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks  


