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Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā 
 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Attīstības un investīciju daļas (turpmāk – daļa)  
vadītājas p.i. I.Henilanes ziņojumu par to, ka daudzu mēnešu laikā domes administrācijai 
objektīvi nav izdevies pieņemt darbā atbilstošas kvalifikācijas tehnisko projektu vadītāju.  
Daļa ierosina veikt grozījumu tās struktūrā – slēgt vakantu amatu “tehniskais projektu vadītājs” 
un izveidot jaunu amatu “projektu vadītājs”, lai nodrošinātu daļas funkciju izpildi.  
Jaunas amata vietas uzturēšanai 2021. gadā nav vajadzīgi papildu finanšu līdzekļi, jo 
finansējumu ir paredzēts daļas budžeta tāmē 2021. gadam. Vienlaikus, projekta vadītāja alga ir 
zemāka par tehniskā projektu vadītāja algu, tādejādi, līdz š.g. gada beigām būs budžeta līdzekļu 
ekonomiju 1453 EUR apmērā. 
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”, pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 
„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 19. punktu, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 
06.09.2021. atzinumu (protokols ĀNP/1-36-3/21/23) un Finanšu komitejas 22.09.2021. 
atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 
1. Ar 2021. gada 30. septembri likvidēt Attīstības un investīciju daļas struktūrā amatu 

„Tehniskais projekta vadītājs ”. 
2. Ar 2021. gada 1. oktobri apstiprināt Attīstības un investīciju daļas struktūrā jaunu amatu 

„Projekta vadītājs”, profesijas kods 2422 01, amata grupa 32. „ Projekta vadība”, saimes 
apakšgrupa IIIA, mēnešalgu grupa 11, maksimālā alga EUR 1382,00. 

3. Veikt šādu grozījumu ar domes 26.01.2021. lēmumu Nr.25 „Par pašvaldības amatpersonu 
un darbinieku mēnešalgām 2021. gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un 
darbinieku amatalgu saraksta 2021. gadam sadaļā „ATTĪSTĪBAS UN INVESTĪCIJAS 
DAĻA - 0630”: 

Amata nosaukums Max alga 2021.gada amatalga slodze 
Projektu vadītājs 1382,00 1271,00 1 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Attīstības un investīciju daļas 
2021. gada budžeta tāmes līdzekļiem.  



5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 
 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks  


