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2018. gada 27.novembrī         Nr.263 

 

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā  

 
Izvērtējot Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas (turpmāk – daļa) funkciju 

nodrošināšanai nepieciešamos cilvēkresursus, dome secina, ka nepieciešams izveidot jaunu amata 

vietu daļas atbildībā esošo darbietilpīgu un finansiāli apjomīgu saimnieciska rakstura pasākumu 

sagatavošanai, izpildes organizācijai un kvalitātes kontrolei (Ataru ceļa rekonstrukcija, Mežaparka 

ceļa rekonstrukcija, u.c. ielu un ceļu pārbūve). 

Lai uzlabotu daļai normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi un aktuālajiem darbiem atbilstošu 

struktūru, kvalitatīvi vadītu daļas atbildībā esošu projektu izpildi un nodrošinātu pašvaldības finanšu 

līdzekļu efektīvu izmantošanu, ir jāizveido jauns amats “ceļu būvinženiera palīgs”. 

Jaunas amata vietas uzturēšanai 2018.gadā papildus finanšu līdzekļi nav vajadzīgi, jo 

nepieciešamo finansējumu veido daļas algu fonda ietaupījums, bet 2019.gadā ietekme uz budžetu 

palielināsies par 15113,00 EUR, ņemot vērā algu, sociālās garantijas un nodokļus. 

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

institūciju amatu katalogs”;  

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

nolikums” 26.punktu,  

kā arī, ņemot vērā Projektu uzraudzības komisijas lēmumu (03.10.2018. protokols Nr.ĀND/1-36-

3/18/26) un  Finanšu komitejas 20.11.2018. atzinumus, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2018.gada 1.decembri apstiprināt Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā jaunu 

amatu „ceļu būvinženiera palīgs” uz noteiktu laiku - līdz 2020.gada 31.decembrim (ar iespēju 

pagarināt to līdz pilnīgai uzdevuma izpildei), profesijas kods 2142 15, amata grupa 20. 

„Inženiertehniskie darbi”, saimes apakšgrupa III/IV, mēnešalgu grupa 11, maksimālā alga 

EUR 1382,00. 

2. 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 „SAIMNIECĪBAS UN 

INFRASTRUKTŪRAS DAĻA - 0841”, papildinot to ar šādu jaunu ierakstu: 

Amata nosaukums Max alga 2018. amatalga slodze 

Ceļu būvinženiera palīgs  1382 1244 1 

3. Noteikt ceļu būvinženiera palīgam: 

3.1. no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 31.maijam - mēnešalgu 691 EUR un darba laiku 20 

stundas nedēļā; 
3.2. no  2019.gada 1.jūnija - mēnešalgu 1244 EUR un darba laiku 40 stundas nedēļā; 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Saimniecības un infrastruktūras 

daļas budžeta tāmes līdzekļiem. 

5. Lēmuma izpildi organizēt domes izpilddirektoram. 

 

 
 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P.Balzāns  


