LĒMUMS
Ādažu novadā

2019.gada 29.janvārī

Nr.13
Par izmaiņām domes amatu sarakstā

Izvērtējot Ādažu novada domes iestāžu cilvēkresursus tām noteikto funkciju izpildei un, lai
nodrošinātu domes finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, uzlabotu pašvaldības funkciju izpildi
un optimizētu domes iestāžu darbu, ir lietderīgi izveidot šādus jaunus amatus:
1) “labiekārtošanas strādnieks” un „traktortehnikas vadītājs” - Saimniecības un
infrastruktūras daļā, jo palielinās uzturamo teritoriju platība;
2) „BIS sistēmas koordinators” – Būvvaldē, jo Būvniecības likums nosaka pakāpenisku
pāreju uz būvniecības lietu kārtošanu BIS, kā rezultātā palielinās ievadāmo datu apjoms;
3) „apkopējs” – Sporta daļā, lai nodrošinātu telpu uzkopšanas nepārtrauktību, kas pie esošā
darbinieku skaita nav iespējams;
4) “sociālais darbinieks” – Sociālajā dienestā, lai nodrošināto prasības izpildi par vismaz
viena sociālā darba speciālista amatu uz katriem 1000 iedzīvotājiem;
5) „inspektors” - Ādažu pašvaldības policijā, lai nodrošinātu iestādes darba nepārtrauktību
atbilstoši Darba likuma 130.pantam, kas pie esošā darbinieku skaita nav iespējams;
6) „apkopējs”, „lietvedības sekretārs” un „pirmsskolas skolotājs” - Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādē “Strautiņš”, jo ir pieaugusi aktu zāles un Multihalles noslodze,
apstrādājamo dokumentu apjoms un izglītojamo skaits;
7) „pedagoga palīgs” (1,5 amati), „apkopējs” (8 amati), „administrators/dežurants”, „ēkas
dežurants” (4 amati), „labiekārtošanas strādnieks” (2 amati) un „ārsts” – Ādažu
vidusskolā, lai nodrošinātu jaunas mācību īstenošanas vietas 1.-4.klasei uzturēšanu.
Minēto amatu izveides ietekme uz pašvaldības budžetu 2019.gadā būs EUR 185 813,00 kopā ar
sociālajām garantijām un darba devēja nodokli.
Pamatojoties uz:
1) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu;
2) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta
pirmās daļas 14.punktu, sesto daļu un 5.panta pirmās daļas 4.punktu;
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) Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.445 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi”,
6) Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumiem Nr.354 „Noteikumi par pedagogu
profesiju un amatu sarakstu”;

7) 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 08.01.2019. atzinumu un Finanšu komitejas
23.10., 20.11.2018. un 22.01.2019. atzinumus, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Ar 2019.gada 1.februāri izveidot Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā šādus
jaunus amatus:
1.1. „labiekārtošanas strādnieks”, profesijas kods 9214 03, amata grupa 13. „ Fiziskais
un kvalificētais darbs”, saimes apakšgrupa III, mēnešalgu grupa 4, maksimālā alga
EUR 705,00;
1.2. „traktortehnikas vadītājs”, profesijas kods 8341 06, amata grupa 41. “Transporta
vadīšana”, saimes apakšgrupa III, mēnešalgu grupa 6, maksimālā alga EUR 889,00.

2.

Ar 2019.gada 1.jūniju izveidot Būvvaldes struktūrā jaunu amatu „BIS sistēmas
koordinators”, profesijas kods 2422 02, amata grupa 19.2. “Datu atbalsts”, saimes
apakšgrupa I, mēnešalgu grupa 9, maksimālā alga EUR 1190,00.

3.

Ar 2019.gada 1.februāri izveidot Sporta daļas struktūrā jaunu amatu „apkopējs”, profesijas
kods 9112 01, amata grupa 13. „Fiziskais un kvalificētais darbs”, saimes apakšgrupa IIB,
mēnešalgu grupa 3, maksimālā alga EUR 608,00.

4.

Ar 2019.gada 1.februāri izveidot Sociālā dienesta struktūrā jaunu amatu „sociālais
darbinieks”, profesijas kods 2635 01, amata grupa 39. „ Sociālais darbs”, saimes
apakšgrupa IV, mēnešalgu grupa 10, maksimālā alga EUR 1287,00

5.

Ar 2019.gada 1.februāri izveidot Ādažu pašvaldības policijas struktūrā jaunu amatu
„inspektors”, profesijas kods 2422 07, amata grupa 28.4. „Pašvaldības policija”, saimes
apakšgrupa IIC, mēnešalgu grupa 9, maksimālā alga EUR 1190,00.

6.

Ar 2019.gada 1.februāri izveidot Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā
šādus jaunus amatus:
6.1. „apkopējs”, profesijas kods 9112 01, amata grupa 13. „Fiziskais un kvalificētais
darbs”, saimes apakšgrupa IIB, mēnešalgu grupa 3, maksimālā alga EUR 608,00;
6.2. „lietvedības sekretārs”, profesijas kods 4120 03, amata grupa 18.3. “Dokumentu
pārvaldība”, saimes apakšgrupa II, mēnešalgu grupa 7, maksimālā alga EUR 996,00;
6.3. „pirmsskolas skolotājs”, profesijas kods 2342 01, amata alga EUR 747,52.

7. Ar 2019.gada 1.jūliju izveidot Ādažu vidusskolas struktūrā šādus jaunus amatus:
7.1. „apkopējs” – 8 amata vietas, profesijas kods 9112 01, amata grupa 13. „Fiziskais un
kvalificētais darbs”, saimes apakšgrupa IIB, mēnešalgu grupa 3, maksimālā alga EUR
608,00;
7.2. „administrators/dežurants”, profesijas kods 5419 11, amata grupa 23. „Klientu
apkalpošana”, saimes apakšgrupa I, mēnešalgu grupa 4, maksimālā alga EUR 705,00;
7.3. „ēkas dežurants” – 4 amata vietas, profesijas kods 9629 05, amata grupa 13.
„Fiziskais un kvalificētais darbs”, saimes apakšgrupa IIA, mēnešalgu grupa 2,
maksimālā alga EUR 530,00;
7.4. „labiekārtošanas strādnieks” – 2 amata vietas, profesijas kods 9214 03, amata grupa
13. „ Fiziskais un kvalificētais darbs”, saimes apakšgrupa III, mēnešalgu grupa 4,
maksimālā alga EUR 705,00;
7.5. „ārsts”, profesijas kods 2211 01, amata grupa 5.1. „Ārstniecības pakalpojumi”, saimes
apakšgrupa IIB, mēnešalgu grupa 9, maksimālā alga EUR 1190,00;

7.6. „pedagoga palīgs” 1,5 amata vietas, profesijas kods 2359 05, valsts mērķdotācija 0,
pašvaldības finansējums (amatalga) EUR 900.
8. Ar 2019.gada 1.februāri noteikt šādiem amatiem pilnu slodzi, ņemot vērā darba apjoma
palielinājumu:
8.1. Kancelejas struktūrā – „lietvedības vadītāja Administratīvajā komisijā”;
8.2. Grāmatvedības daļā - „NĪN administratora palīga”;
8.3. Bibliotēkas struktūrā - „bibliotēku informācijas speciālistam”.
9.

Uzdot:
9.1. domes finansistam nodrošināt šī lēmuma izpildei nepieciešamā finansējuma iekļaušanu
pašvaldības 2019.gada budžeta projektā;
9.2. domes izpilddirektoram veikt šī lēmuma izpildes kontroli.
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