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Ādažu novadā

2020.gada 28.jūlijā

Nr.170

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā un grozījumiem
2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku
mēnešalgām 2020.gadā”
Izvērtējot Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas (SID) amatu sarakstu un tai
noteiktās funkcijas, dome konstatēja:
1. No 06.07.2020. SID ir izvietota jaunās darba telpās Pirmā iela 42a, Ādaži, Ādažu novads,
kurā 620 m2 lielā platībā jāveic regulāra sanitārā uzkopšana (kopējā platība 1880 m2). Minētā
darba izpildei SID ierosina (13.07.2020. iesniegums Nr.ĀND/1-33-49/20/9) izveidot jaunu
pilnas slodzes amatu “Apkopējs”, kura uzturēšanai līdz 2020.gada beigām būs nepieciešami
EUR 3350,00 (kopā ar sociālajām garantijām un darba devēja nodokli). Finanšu līdzekļi ir
SID 2020.gada budžeta tāmē, tos veido ekonomija, kas radusies ilgstoši neaizpildītā amata
„Spectehnikas vadītājs” rezultātā. Apkopēja amata vietas uzturēšanas izmaksas 2021.gadā būs
EUR 6701,00.
2. SID amats „Spectehnikas vadītājs” ir augsti pieprasīta profesija darba tirgū, un 2020.gadā
domes noteiktā mēnešalga EUR 920,00 nav konkurētspējīga. Lai novērstu šo neatbilstību,
amatam nepieciešams noteikt maksimālo mēnešalgu algu EUR 996,00. Priekšlikuma izpildei
2020.gadā nepieciešami EUR 566,00 (kopā ar sociālajām garantijām un darba devēja
nodokli). Minētais līdzekļu apjoms ir pieejams SID 2020.gada budžeta tāmē. Finanšu līdzekļi
ir SID 2020.gada budžeta tāmē, tos veido ekonomija, kas radusies ilgstoši neaizpildītā amata
„Spectehnikas vadītājs” rezultātā. Ar amata uzturēšanu saistītās izmaksas 2021.gadā būs EUR
17 831 (palielinājums par EUR 1 131,70, salīdzinot ar 2020.gadu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktu, Valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas
14.punktu, sesto daļu un 5.panta pirmās daļas 4.punktu, 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 domes 2017.gada 20.jūnija saistošo
noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 26.punktu, Ādažu novada dome
NOLEMJ:
1.

Ar 2020.gada 1.augustu izveidot Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā amatu
„Apkopējs”, profesijas kods 2143 54, amata grupa 13. „Fiziskais un kvalificētais darbs”,
saimes apakšgrupa I, mēnešalgu grupa 1, maksimālā alga EUR 450,00.

2.

Ar 2020.gada 1.augustu veikt grozījumu domes 28.01.2020. lēmuma Nr.29 „Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā” 2.pielikuma

“ADMINISTRĀCIJA” sadaļā „SAIMNIECĪBAS UN INFRASTRUKTŪRAS DAĻA –
0648” un papildināt to ar amatu “Apkopējs” un nosakot amatam “Spectehnikas vadītājs”
šādu atalgojumu:

3.
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slodze

Apkopējs
Spectehnikas vadītājs
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450
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1
1

Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.

Domes priekšsēdētājs
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