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Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā  

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Ādažu novada sociālā dienesta (SD) 14.10.2021. 
iesniegumu Nr. ĀNP/1-33-24/21/53 par grozījumiem SD amatu sarakstā.  

Pašvaldība realizē projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai Ādažu novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 
personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma 
"Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros, 
saskaņā ar pašvaldības un CFLA noslēgto Vienošanos par ES fondu projekta īstenošanu. 

Projekta izpildes sekmīgai norisei ir nepieciešams izveidot Dienas aprūpes centra personām ar 
garīga rakstura traucējumiem un Rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
vadītāja amata vietu, jo nepieciešams veikt virkni organizatorisko pasākumu, t.sk., veikt 
pakalpojumu reģistrēšanu sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, darbinieku atlasi, 
sagatavošanās darbus pakalpojumu sniegšanai, apzināt klientus un organizēt to uzņemšanu. 

Amata vietas uzturēšanai 2021. gadā nepieciešamie finanšu līdzekļi ir iekļauti SD budžetā, 
savukārt 2022. gadā tie būs EUR 25139 (t. sk. sociālās garantijas un darba devēja nodoklis). 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 13. punktu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4. pantu,  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 Finanšu komitejas 20.10.2021. 
atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Ar 2021. gada 1. novembri apstiprināt Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā jaunu amatu 
„Dienas centra vadītājs”, profesijas kods 1344 07, amata grupa 1. „Administratīvā vadība”, 
saimes apakšgrupa II B, mēnešalgu grupa 12, maksimālā alga EUR 1647,-. 

2. Veikt grozījumu ar Ādažu novada 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 „SOCIĀLAIS 
DIENESTS - 1010”: 

Amata nosaukums Max alga (EUR) 2021. gada amatalga (EUR) slodze 

Dienas centra vadītājs 1647,- 1565,- 1 
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3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Ādažu novada sociālā dienesta 
budžeta tāmes līdzekļiem.  

4. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M.Sprindžuks  
 
 
 


