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2019.gada 26.martā          Nr.61 

  

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā 

 

Pilnsabiedrība “ALPHA SECURITY” 31.01.2019. pārtrauca sniegt apsardzes pakalpojumu 

Ādažu novada domes ēkai Gaujas iela 33A, Ādažos. Ņemot vērā izveidojošos ārkārtas situāciju, 

tika noslēgts pagaidu līgums ar SIA “COPs” uz 3 mēnešiem (2.97 EUR /h +PVN), no 

31.01.2019. līdz jauna iepirkuma procedūras termiņa beigām.  

22.02.2019. arī SIA “COPs” pārtrauca sniegt pakalpojumu. 

22.02.2019., ņemot vērā izveidojošos ārkārtas situāciju, nepieciešamību iegūt papildu laiku 

lēmuma pieņemšanai par turpmāko rīcību ilgtermiņā, tika noslēgti pakalpojuma līgumi līdz 

31.03.2019. ar katru apsargu atsevišķi (3.52 EUR/h brutto). 

28.02.2019. SID izvērtēja tirgus situāciju un konstatēja, ka lētāko apsardzes pakalpojumu spēj 

piedāvāt SIA “Rīgas apsardzes sabiedrība” – 6.21 EUR/h + PVN, kura summa gadā būtu 65340 

EUR. 

Lai nodrošinātu domes finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, minēto pakalpojumu ekonomiski 

un organizatoriski ir izdevīgāk veikt ar SID resursiem, izveidot tās struktūrā jaunas  4 amata 

vietas “Ēkas uzraugs”, ar atalgojumu 3,50 EUR/h, kura summa gadā veidotu 50893 EUR. 

2019.gadā apsardzes vai dežurantu pakalpojuma apmaksai nav nepieciešams papildus 

finansējums, jo finanšu līdzekļi 39583 EUR (par laiku no 1.aprīļa līdz 31.decembrim)  ir 

pārceļami budžeta ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros no apsardzes ārpakalpojuma 

apmaksai paredzētajiem SID budžeta tāmes līdzekļiem.  

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”, 

kā arī, ņemot vērā Amatu klasificēšanas darba grupas 11.03.2019. atzinumu un Finanšu komitejas 

19.03.2019. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 



1. Ar 2019.gada 1.aprīli apstiprināt SID struktūrā jaunu amatu „ēku uzraugs” – 4 amata vietas, 

profesijas kods 9629 04, amata grupa 4. „Apsardze un  uzraudzība”, saimes apakšgrupa 

IIA/IIB, mēnešalgu grupa 6, maksimālā alga EUR 899. 

2. 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”, papildinot to ar šādu jaunu ierakstu:  

Amata nosaukums Max alga 2019.gada amatalga slodze 

Ēkas uzraugs 899 3,50 EUR/h 1 

Ēkas uzraugs 899 3,50 EUR/h 1 

Ēkas uzraugs 899 3,50 EUR/h 1 

Ēkas uzraugs 899 3,50 EUR/h 1 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no SID budžeta tāmes līdzekļiem. 

4. Domes finansistam veikt nepieciešamos grozījumus SID budžeta tāmē. 

5. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P.Balzāns  


