
 

 

 

 

 

L Ē M U M S 
Ādažu novadā 

 

 

2016.gada 31.maijā          Nr.111 

 

Par izmaiņām Ādažu novada domes Kancelejas struktūrā un pašvaldības amatu sarakstā  

 

Izvērtējot Ādažu novada domes Kancelejas struktūrā esošos cilvēkresursus daļas funkciju 

nodrošināšanai un, lai nodrošinātu Ādažu novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu 

izmantošanu, uzlabotu normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi un optimizētu 

domes Administrācijas struktūrvienību darbu, pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta otrās daļas 6.punktu, Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu 

Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 27.punktu, Administrācijas reglamenta 1.4.punktu 

un Kancelejas reglamenta 4.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Amatu 

klasificēšanas darba grupā 22.04.2016. un Finanšu komitejā 24.05.2016., Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 31.maiju: 

1.1. likvidēt amatu „Arhīva pārraudzības speciālists” Kancelejā. 

1.2. likvidēt amatu „Iedzīvotāju reģistrēšanas speciālists” Iedzīvotāju uzskaites dienestā. 

2. Ar 2016.gada 1.jūniju apstiprināt Kancelejā jaunu amatu „Iedzīvotāju reģistrēšanas un arhīva 

pārraudzības speciālists” nosakot: 

2.1. 23. un 18.1.amatu grupu  – Klientu apkalpošana un Arhīva pakalpojumi; 

2.2. saimes apakšgrupu – II B;  

2.3. mēnešalgu grupu – 8. (maksimālā mēnešalga 1093,00 EUR). 

3. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „PĀRVALDE - 0110”, 

papildinot to ar jaunu ierakstu:  

Amata nosaukums Max alga algas diapazons 2016.gada amatalga slodze 

Iedzīvotāju reģistrēšanas un arhīva 

pārraudzības speciālists 
1093 874-1093 1045 1 

4. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „PĀRVALDE – 0110 

(Juridiskā un iepirkuma daļa)”, papildinot to ar jaunu ierakstu: 

Amata nosaukums Max alga algas diapazons 2016.gada amatalga slodze 

Iepirkumu speciālists 1190 895-1190 985 1 

 



5. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „SAIMNIECĪBAS UN 

INFRASTRUKTŪRAS DAĻA – 0648”, papildinot to ar jaunu ierakstu 

Amata nosaukums Max alga algas diapazons 2016.gada amatalga slodze 

Automobiļa vadītājs-sagādnieks 

 
996 788-996 867 1 

apkopēja 413 413 413 1 

6. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „ADMINISTRATĪVĀ 

KOMISIJA - 0130”, papildinot to ar jaunu ierakstu 

Amata nosaukums Max alga algas diapazons 2016.gada amatalga slodze 

Lietvedības vadītājs 1190 994-1190 563 0,5 

7. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „KULTŪRAS CENTRS - 

0841”, papildinot to ar jaunu ierakstu 

Amata nosaukums Max alga algas diapazons 2016.gada amatalga slodze 

Garderobists/apkopējs 608 501-605 3,42 EUR/h 
 

8. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „PAŠVALDĪBAS 

POLICIJA - 0340”, papildinot to ar jaunu ierakstu 

Amata nosaukums Max alga algas diapazons 2016.gada amatalga slodze 

Apkopēja 413 413 207 0,5 

9. Veikt grozījumu ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam amatam „Ēkas dežurants”, 

papildinot to ar jaunu ierakstu 

Amata nosaukums Max alga algas diapazons 2016.gada amatalga slodze 

Ēkas dežurants 511 450-511 2,33 EUR/h 1 

10. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

11. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


