
 

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2015.gada 28.jūlijā           Nr.137 

 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.209 „Par 

Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību” 

 

Ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 2013.gada 24.septembra lēmumu Nr.209 „Par 

Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību”, Saimniecības un 

infrastruktūras daļā (turpmāk – SID) tika izveidoti palīgstrādnieku amati, lai SID spētu operatīvi 

veikt dažādus saimnieciskos darbus.  

Laika posmā no 2013.gada septembra līdz 2015.gada jūlijam: 

1) palīgstrādnieku izpildāmā darba apjoms ir ievērojami pieaudzis – gan darbu intensitātes, 

gan darbu dažādības, gan arī to apjoma ziņā; 

2) amata nozīmību ir palielinājusi arī darba izpildei jauniegādāto tehnisko līdzekļu 

izmantošana, kas prasa darbiniekiem augstāku kvalifikāciju un profesionālās iemaņas, nekā 

sākotnēji tika plānots; 

Ņemot vērā, ka darba tirgū amats „palīgstrādnieks” tiek identificēts kā vienkārša fiziska darba 

veicējs, bet SID palīgstrādnieka amata izpildei nepieciešami augstāk kvalificēti darbinieki, ir 

izveidojusies disproporcija starp vēlamo amata nozīmību un amatam noteikto atlīdzību, kas 

paredzēta faktiski mazkvalificēta darbinieka darba apmaksai. 

Lai atrisinātu minēto problēmu un nodrošinātu SID normatīvajos aktos noteikto funkciju un 

darbu kvalitatīvu izpildi, ir iespējami šādi risinājumi: 

1) paaugstināt algu palīgstrādniekiem, nosakot piemaksu; 

2) pārskatīt amatam noteikto saimes apakšgrupu un mēnešalgu grupu, iekļaujot papildus 

pienākumus amata aprakstā. 

Ņemot vērā labas pārvaldības principu, SID palīgstrādnieka amatam noteikto darba pienākuma 

apjoma pieaugumu, par ko darbiniekam ir tiesības saņemt taisnīgu un samērīgu atalgojumu, 

apsvērumu, ka Domes budžetā SID personāla uzturēšanai nav nepieciešams palielināt 

finansējumu, 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, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu 

komitejas 21.07.2015. sēdē, Ādažu novada dome 



NOLEMJ: 

1. Izdarīt grozījumus Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumā Nr.26 „Par 

pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2015.gadā” un izteikt tā 1.1. 

un 1.2.punktu šādā jaunā redakcijā: 

„1.1 „Palīgstrādnieks-šoferis” (profesijas kods: 9329 09). Amata katalogs: 13.Fiziskais 

un kvalificētais darbs. Saime, apakšgrupa – V. Mēnešalgu grupa – 7 (max alga 

EUR 788,00) un noteikt šādu darba samaksu amatu vienībai „palīgstrādnieks” 

domes Saimniecības un infrastruktūras daļā, kas tiek finansētas no pašvaldības 

budžeta: mēnešalga - EUR 700,00 (septiņi simti euro un 00 centi); 

1.2. „Palīgstrādnieks” (profesijas kods: 9329 09). Amata katalogs: 13.Fiziskais un 

kvalificētais darbs. Saime, apakšgrupa – IV. Mēnešalgu grupa – 6 (max alga EUR 

620,00) un noteikt šādu darba samaksu amatu vienībai „palīgstrādnieks” domes 

Saimniecības un infrastruktūras daļā, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta: 

mēnešalga - EUR 620,00 (seši simti divdesmit euro un 00 centi).” 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Saimniecības un infrastruktūras 

daļas budžeta līdzekļiem. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram. 

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

 

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks       P.Balzāns 


