
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2018. gada 26.jūnijā         Nr.150 

Par izmaiņām Bāriņtiesas struktūrā 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Bāriņtiesas vadītājas U.Andersones iesniegumu (reģ. 

Nr. ĀND/1-33-122/18/7) par jaunas amata vietas izveidi “Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks”, uz 

pilnu slodzi. 

Minētā amata nepieciešamību nosaka no pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju 

skaita (11 700 iedzīvotāji) izrietošs Bāriņtiesas darba apjoma un noslodzes pieaugums.  

Bāriņtiesu likuma 7.panta pirmajā un trešajā daļā ir noteikts, ka bāriņtiesas sastāvā ir bāriņtiesas 

priekšsēdētājs un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi, kā arī var būt bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks. 

Salīdzinot amata vietu skaitu bāriņtiesās līdzās esošajās pašvaldībās, Ādažu novada bāriņtiesā ir 

vismazākais amata vietu skaits (salīdzinājumā ar pašvaldībām ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu).  

Amata izveidošanai ir nepieciešams papildus finansējums un tā ietekme uz pašvaldības budžetu, kopā 

ar sociālajām garantijām un darba devēja nodokli, 2018. gadā būs EUR 6 645,02. 

Pamatojoties uz:  

1) likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu;  

2) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta pirmās 

daļas 14. punktu un sesto daļu;  

3) Bāriņtiesu likuma 7. panta trešo daļu; 

4) Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”;  

5) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”;  

6) Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 22/2017 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 26. punktu;  

kā arī, ņemot vērā Amatu klasificēšanas darba grupas 08.06.2018. un Finanšu komitejas 19.06.2018. 

atzinumiem, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 01.09.2018. veikt grozījumu ar domes 23.01.2018. lēmumu Nr. 13 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2018. gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2018. gadam, sadaļā „BĀRIŅTIESA – 1030”, 

papildinot to ar šādu jaunu ierakstu: 

Amata nosaukums Max alga 2018. amatalga slodze 

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks  1190 1071 1 

2. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks  


