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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

2021. gada 24. novembrī                                   Nr. 226 
 

Par Ādažu novada kultūras centra amatu saraksta apstiprināšanu 
 

Ar Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumu Nr. 121 “Par Ādažu 
novada kultūras centra izveidošanu” tika izveidota iestāde “Ādažu novada kultūras centrs”. 
Lēmumā noteikts, ka Ādažu novada kultūras centra amatu un mēnešalgu sarakstu apstiprina 
pašvaldības dome. 

Ādažu novada kultūras centra un tā struktūrvienību - Carnikavas kultūras nama “Ozolaine” un 
Carnikavas novadpētniecības centra vadība izvērtēja to resursus funkciju izpildei, un, lai 
optimizētu darbu, ierosināja reorganizēt esošos amatus: 

1) Ādažu novada kultūras centrā slēgt 4 amatus un to vietā izveidot 3 jaunus amatus; 
2) Carnikavas kultūras namā “Ozolaine” slēgt 1 amatu un tā vietā izveidot 1 jaunu amatu; 
3) Carnikavas novada pašvaldības struktūrvienībā “Informācijas centrs” slēgt 2 amatus un 

to vietā izveidot 3 jaunus amatus. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 13. 
punktu, Darba likuma 7. panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 
1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 
1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 19. punktu un 
Finanšu komitejas 17.11.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2021. gada 1. decembri slēgt amatus: 

1.1. Ādažu novada kultūras centrā: 
1.1.1. tehniskās daļas vadītājs; 
1.1.2. projektu vadītājs; 
1.1.3. kasieris-grāmatvedis; 
1.1.4. muzeja projekta vadītājs. 

1.2. Carnikavas kultūras namā “Ozolaine” - vadītāja vietnieks; 

1.3. struktūrvienībā “Informācijas centrs”: 
1.3.1. vadītājs; 
1.3.2. tūrisma informācijas konsultants. 

2. Ar 2021. gada 1. decembri izveidot amatus: 

2.1. Ādažu novada kultūras centrā: 
2.1.1. tehniskais projektu vadītājs – 2 amata vietas; 
2.1.2. grāmatvedis-uzskaitvedis; 
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2.2. struktūrvienībā “Carnikavas kultūras nams “Ozolaine” – vadītāja vietnieks 
mākslinieciskajos jautājumos; 

2.3. struktūrvienībā “Carnikavas novadpētniecības centrs”: 
2.3.1. vecākais speciālists tūrisma jautājumos; 
2.3.2. tūrisma informācijas speciālists; 
2.3.3. muzeja projekta vadītājs. 

3. Ar 2021. gada 1. decembri apstiprināt Ādažu novada kultūras centra amatu un mēnešalgu 
sarakstu (1.pielikums). 

4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.  

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs              M.Sprindžuks  


