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2016.gada 27.septembrī        Nr.181 

 

Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra amatu sarakstā  

 

 Ādažu Kultūras centra (turpmāk – ĀKC) 28.07.2016. iesniegumā ĀND/1-33-75/16/29 ir ierosināts 

likvidēt amatu “„Kultūras projekta vadītājs” un izveidot jaunu amata vietu – “Vadītāja vietnieks”, 

nosakot pienākumu organizēt un vadīt kultūras projektus un pašvaldībai nozīmīgus pasākumus, kā arī 

patstāvīgi pildīt valsts amatpersonas pienākumus ĀKC vadītāja prombūtnes laikā..  

Jaunas amata vietas izveidošanai un uzturēšanai 2016.gadā papildus finanšu līdzekļi nav vajadzīgi, jo 

nepieciešamo finansējumu veido daļa no algu fonda ekonomijas, savukārt 2017.gadā ietekme uz 

budžetu palielināsies par 6331,00 EUR. 

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 10.08.2016. tika izskatīts un atbalstīts Amatu klasificēšanas darba grupā, Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas 07.09.2016. sēdē un Finanšu komitejas 20.09.2016. sēdē, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 1.oktobri likvidēt Ādažu Kultūras centrā amatu „Kultūras projekta vadītājs”. 

2. Ar 2016.gada 1.oktobri apstiprināt Ādažu Kultūras centra struktūrā jaunu amatu „Vadītāja 

vietnieks”, nosakot tam:  

2.1. amatpersonas statusu (profesijas kods 1112 37); 

2.2. amatu grupu - 1. Administratīvā vadība; 

2.3. saimes apakšgrupu – I; 

2.4. mēnešalgu grupu – 11. (maksimālā mēnešalga 1382,- EUR); 

2.5. darba samaksu saskaņā ar Ādažu novada domes 31.05.2016. lēmumu 112 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām 2016.gadā” ” – 1244,- EUR mēnesī. 

3. Lēmums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt domes izpilddirektoram. 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks  


