
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2019.gada 26.martā          Nr.60 

Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā 

 

Ādažu novada pašvaldības darbinieku skaita pieauguma dinamika ir būtiski palielinājusi darba 

apjomu domes Grāmatvedības daļai, jo algu aprēķinu 840 algu aprēķina vienībām veic tikai viens 

darbinieks. Līdzīgu darbu blakus pašvaldībās veic viens algu grāmatvedis vidēji 350 vienībām.  

Izvērtējot Grāmatvedības daļas funkciju izpildes apjomu, darba intensitāti un esošos 

cilvēkresursus, secināms, ka darbu izpildes organizācijai algu aprēķina veikšanai nepieciešams 

izveidot jaunu amata vietu “Vecākais grāmatvedis”, kas nodrošinātu vienmērīgu darba slodzes 

sadali atalgojuma aprēķināšanai, kā arī attiecīgo ziņu pārbaudei un ievadei grāmatvedības un 

valsts datu sistēmās. 

Izmaiņām nepieciešamo finansējumu iespējams nodrošināt no domes 2019.gada budžeta tāmju 

līdzekļiem Pārvaldei un Saimniecības un infrastruktūras daļai (turpmāk – SID), samazinot 

Grāmatvedības daļas NĪN administratora palīga amata slodzi līdz “0,65” un nosakot patstāvīgu 

SID ceļu būvinženiera palīga amata slodzi “0,5”, bet papildus finansējumu laika posmam no 

1.jūnija līdz 31.decembrim 1598 EUR kopsummā segt no Pārvaldes budžeta tāmes līdzekļiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 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” un 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju 

amatu katalogs”, kā arī, ņemot vērā Amatu klasificēšanas darba grupas 14.03.2019. atzinumu un 

Finanšu komitejas 19.03.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2019.gada 1.jūniju: 

1.1. apstiprināt Grāmatvedības daļas struktūrā jaunu amatu „Vecākais grāmatvedis” uz 

nenoteiktu laiku, nosakot profesijas kodu 4313 01, amata grupu 14. „Grāmatvedība”, 

saimes apakšgrupu III B, mēnešalgu grupu 10 un maksimālo algu EUR 1287; 

1.2. veikt grozījumus ar domes 23.01.2019. lēmumu Nr.14 „Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu 

un darbinieku amatalgu saraksta 2019.gadam sadaļā „PĀRVALDE – 0110 

(Grāmatvedības daļa)”, izsakot attiecīgo amatu rindas šādā jaunā redakcijā: 

Amata nosaukums Max alga 2019. amatalga slodze 

NĪN administratora palīgs  1093 672 0,65 

Vecākais grāmatvedis  1287 1105 1 



 

1.3. veikt grozījumu domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.14 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” apstiprinātā domes amatpersonu 

un darbinieku amatalgu saraksta 2019.gadam sadaļā „SAIMNIECĪBAS UN 

INFRASTRUKTŪRAS DAĻA – 0648”, izsakot attiecīgā amata rindu šādā jaunā 

redakcijā:  

Amata nosaukums Max alga 2019.gada amatalga slodze 

Ceļu būvinženiera palīgs 1382 622 0,5 

2. Domes finansistam veikt nepieciešamos grozījumus Pārvaldes un SID budžeta tāmē. 

3. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P.Balzāns  


