
 

 

 

 

 

L Ē M U M S 

Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 25. martā         Nr.72 

 

Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā un amatu sarakstā  

 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) ir konstatējusi, ka Ādažu Kultūras centrs (turpmāk – 

ĀKC) nespēj nodrošināt tā nolikumā noteikto uzdevumu izpildi sakarā ar darbinieku 

nepietiekamību un lielo darba noslodzi. ĀKC vadītāja, divas kultūras menedžeres un divi 

tehniskie darbinieki, strādā ikdienā, brīvdienās un svētku dienās.  

ĀKC piecu gadu darbības laikā veicamo uzdevumu skaits ir būtiski palielinājies, savukārt 

kultūras dzīves norišu skaits ir palielinājies pat vairākas reizes, aptverot novada kultūras nozares 

administratīvo vadību, amatiermākslas jomas uzturēšanu, Vēstures un mākslas galerijas 

administrēšanu, telpu nomnieku sarīkojumu apkalpošanu, pasākumu gan telpās, gan brīvdabā 

rīkošanu, finanšu piesaistes projektu sagatavošanu un izpildes vadību, mārketinga pasākumus, 

pasākumu un ikdienas darbības tehnisko un saimniecisko nodrošināšanu, informācijas uzturēšanu 

sociālo tīklu un mediju vidē, sadarbību ar producentiem, uzņēmumiem utt.  

Lai uzlabotu ĀKC noteikto funkciju un uzdevumu izpildi ar atbilstošu organizatorisko struktūru, 

ir nepieciešams izveidot divas jaunas amata vietas, nosakot tām darbu izpildi, kas saistīta ar 

kultūras projektu un pasākumu koordinēšanu, un skatuves tehnisko administrēšanu, nosakot 

stundu atlīdzības kārtību. Paredzamā ietekme uz pašvaldības budžetu orientējoši ir 19,000 EUR 

2015.gadā. 

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums 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, Ādažu Kultūras centra nolikuma 1.1. un 

1.4.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas 04.03.2015. sēdē un Finanšu komitejas 17.03.2015. sēdē, Ādažu novada 

dome 

NOLEMJ: 

 

1. Ar 2015.gada 1.aprīli apstiprināt Ādažu Kultūras centra struktūrā šādus jaunus amatus: 

1.1. „Projekta koordinators” (profesijas kods 2422 02), amatu grupa - 32. Projekta vadība, 

saimes apakšgrupa – I, mēnešalgu grupa – 8. (maksimālā mēnešalga 874,- EUR); 

1.2. „Skatuves tehniskais administrators” (profesijas kods 5151 18), amatu grupa - 13. 

Fiziskais un kvalificētais darbs, saimes apakšgrupa – VI, mēnešalgu grupa – 8. 

(maksimālā mēnešalga 874,- EUR). 

2. Noteikt amatu vienībām darba samaksu: 

2.1. „Projekta koordinators”– 787 EUR mēnesī; 

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


2.2. „Skatuves tehniskais administrators” - 4,68 EUR stundā, saskaņā ar Ādažu novada 

domes 27.01.2015. lēmumu Nr.26 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām 2015.gadā”.  

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

4. Lēmums stājas spēkā ar 2015.gada 1.aprīli. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks  

 

 

 

 

 

 


