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Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā
Izvērtējot Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļai (turpmāk – daļa) noteikto funkciju
izpildei nepieciešamos cilvēkresursus, dome secina, ka daļas atbildībā esošo darbietilpīgu un
finansiāli apjomīgu pašvaldības būvniecības projektu sagatavošanai, darbu izpildes organizācijai un tā
kvalitātes kontrolei nepieciešams izveidot jaunu amata “Tehniskais projektu vadītājs”.
Tas ļautu uzlabot daļai noteikto funkciju izpildi ES 2014.–2020.gada struktūrfondu plānošanas
periodā pieejamo projektu operatīvai sagatavošanai, būvprojektu kvalitatīvai vadīšanai un pašvaldības
finanšu līdzekļu efektīvākas izmantošanas nodrošināšanai.

Jaunas amata vietas izveidošanai un uzturēšanai 2019.gadā ietekme uz budžetu palielināsies par
11 043,00 EUR (algu, sociālās garantijas un nodokļi).
Vienlaikus, izvērtējot projektu koordinatora amata pienākumus, dome secina, ka amata funkcijas
un uzdevumi lauksaimniecības jautājumos pēdējā gada laikā ir būtiski samazinājušies, amata
izveide bija pašvaldības brīvprātīga iniciatīva, kā arī pastāv objektīva nepieciešamība paaugstināt
daļas kompetenci investīciju projektu tehniskajā sagatavošana un būvdarbu izpildes kvalitātes
kontrolē, tādejādi - amats “projektu koordinators” ir likvidējams.
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 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību”;
4) Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”;
5) domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr. 22/2017 „Ādažu novada pašvaldības
nolikums” 26.punktu,
kā arī, ņemot vērā ņemot vērā amatu klasificēšanas grupas 20.09.2018. un Finanšu komitejas
20.11.2018. atzinumus, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Ar 2019. gada 1.janvāri likvidēt daļā amatu „Projektu koordinators”.

2.

Ar 2019.gada 1.janvāri apstiprināt daļas struktūrā jaunu amatu „Tehniskais projektu
vadītājs”, profesijas kods 2422 02, amata grupa 20. „Inženiertehniskie darbi”, saimes
apakšgrupa IV, mēnešalgu grupa 12, maksimālā alga EUR 1647,00.

3.

4.

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 „ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJU DAĻA
- 0630”, papildinot to ar šādu jaunu ierakstu:
Amata nosaukums

Max alga

2019.gada amatalga

Slodze

Tehniskais projektu vadītājs

1647,00

1482

1

Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors.

Domes priekšsēdētāja vietnieks

P.Balzāns

