
 

 

 

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2016.gada 26.aprīlī          Nr.81 

 

Par dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem 

 

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmajā un 

ceturtajā daļā noteikts, ka institūcija obligāti apdrošina amatpersonu (darbinieku) veselību vai 

apdrošina pret nelaimes gadījumiem šajā likumā noteiktajos gadījumos, ja amatpersonas 

(darbinieki), veicot amata pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam 

(riskam) un pašvaldības dome nosaka amatus, kurus ieņemošās amatpersonas (darbinieki) ir 

pakļauti reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam). 

Saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 2.pantu, darba devēja (Ādažu novada domes) uzdevums ir 

nodrošināt pašvaldībā strādājošo veselību un drošību. Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra 

noteikumu Nr.330 ”Vakcinācijas noteikumi” 30.punktā noteikts, ka arodinfekcijas (infekcijas 

slimība, ar kuru cilvēks var inficēties, ja, pildot darba pienākumus, viņš nonāk saskarē ar 

bioloģiskas izcelsmes materiāliem, kuri satur vai var saturēt infekcijas slimību izraisītājus, kā arī 

ar slimības izraisītāju pārnēsātājiem, infekciozām personām vai dzīvniekiem) novēršanai 

darbiniekus, obligāti vakcinē pret šādām infekcijas slimībām: B hepatītu, trakumsērgu, ērču 

encefalītu. Minēto noteikumu 31.3.apakšpunktā noteikts, ka atbilstoši inficēšanās riskam Darba 

devēja uzdevums ir nodrošināt darbiniekiem bezmaksas vakcīnu un vakcināciju un, ja 

nepieciešams - atkārtotu vakcināciju, kā arī nodrošināt iespēju tās veikšanai. 

Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā 

izmeklēšanas un uzskaites kārtība” 5.punktā noteikts, ka, ja darbinieka darba pienākumos ietilpst 

darba pienākumu veikšana ārpus telpām un Darbinieks ir pakļauts darba vides riskam, tad Darba 

devēja pienākums ir apmaksāt potes pret ērču encefalītu, kas ir preventīvs pasākums, lai novērstu 

nelaimes gadījumu darbā (nelaimes gadījums ir ja cietušo ir sakodis inficēts insekts (piemēram, 

ērce)). 

Ādažu novada domē ir apzināts 35 amats, kuru darba pienākumu izpilde notiek ārpus telpām un ir 

saistīta ar inficēšanās risku insektu sakošanas gadījumā. Riska mazināšanai nepieciešamo 

vakcinēšanās pasākumu kopējās aptuvenās izmaksas ir 3024,00 EUR. Pašvaldības iestāžu 

budžeta plānos 2016.gadam attiecīgs finansējums ir daļēji pieejams. Paredzamā maksimālā 

ietekme uz pašvaldības budžetu 2017.gadā būs 3024,00 EUR, vai minimālā ietekme - 892.80 

EUR (ja ir pagājuši 3 gadi, kad tika veikta vakcinācija). 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

37.panta pirmo un ceturto daļu, Darba aizsardzības likuma 2.pantu, Ministru kabineta 2000.gada 

26.septembra noteikumu Nr.330 ”Vakcinācijas noteikumi” 30. un 31.punktu, Ministru kabineta 

2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.950 „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites 



kārtība” 5.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas 19.04.2016. sēdē, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ādažu novada domes amatu sarakstu, kuri ir pakļauti darba vides riskam un 

kuriem pašvaldība apmaksā potes pret ērču encefalītu (pielikumā). 

2. Ar vakcinēšanos saistītos izdevumus segt no pašvaldības iestāžu budžeta līdzekļiem. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Personāldaļas vadītājam. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pielikums 

Ādažu novada domes 2016.gada 26.aprīļa 

domes sēdes lēmumam Nr.81 

 

Iestāde/Struktūrvienība Amats Darbinieku skaits 

Būvvalde 

Būvinspektors 1 

Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists 1 

Teritorijas plānotājs 2 

Būvvaldes vadītājs 1 

kopā  3 

Attīstības un investīciju 

daļa 

AID vadītājs 1 

Projektu vadītājs 2 

Telpiskās attīstības plānotājs 1 

Ainavu arhitekts/dārznieks 1 

kopā  5 

Saimniecības un 

infrastruktūras daļa 

SID vadītājs  1 

SID vadītāja vietnieks  1 

Hidromeliorācijas inženieris 1 

Būvinženieris 1 

Ceļu ekspluatācijas inženieris 1 

Energo pārvaldnieks 1 

Nekustamo īpašumu speciālists 1 

Tehniskā dienesta vadītājs 1 

Automobiļa vadītājs/palīgstrādnieks 1 

Automobiļa vadītājs/labiekārtošanas strādnieks 1 

Traktortehnikas vadītājs/ labiekārtošanas strādnieks 3 

Labiekārtošanas strādnieks 4 

Palīgstrādnieks 1 

kopā  18 

Sporta daļa Palīgstrādnieks 1 

kopā  1 

Sociālais dienests Sociālais darbinieks 4 

kopā  4 

Kadagas PII 
Uzkopšanas darbu organizators 1 

Palīgstrādnieks 1 

kopā  2 

Ādažu PII 
Uzkopšanas darbu organizators 1 

Palīgstrādnieks 1 

kopā  2 

KOPĀ  35 

 
Izmaksas:  1 vakcīna – 28.80 EUR, 2 vakcīnas – 57.60 EUR, 3 vakcīnas – 86.40 EUR.  

Kopā – 3024,00 EUR (ja darbinieki nav vakcinēti). 


