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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 26. janvārī                                    Nr. 44 
 

Par grozījumiem 24.11.2021. lēmumā Nr. 227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta 
amatu saraksta apstiprināšanu” 

 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Ādažu novada sociālā dienesta (ĀSD) priekšlikumu 
ar 2022. gada 1. februāri slēgt AAC “Pīlādzis” amata vietu “sociālais darbinieks” un izveidot 
jaunu amata vietu “sociālais darbinieks” Sociālās palīdzības nodaļā, nosakot amatalgu EUR 
1223,- (amata profesijas kods 2635 01, saimes apakšgrupa IV, mēnešalgu grupa 10, maksimālā 
alga EUR 1287,-).  

Amata izveide neradīs ietekmi uz iestādes budžetu, tādejādi tiks kvalitatīvi nodrošināts 
pakalpojums un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 10. panta 1. punkta prasība 
par sociālā dienesta darbinieku skaita proporciju pašvaldībā. 

ĀSD ierosina ar 2022. gada 1. februāri mainīt amata nosaukumu “iedzīvotāju kopienas 
eksperts” uz nosaukumu “kopienas vecākais sociālais darbinieks”, nosakot amatam profesijas 
kodu 2635 12, amata grupa 11., saimes apakšgrupa V, mēnešalgu grupa 11, maksimālā alga 
EUR 1382,-). 

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

NOLEMJ: 

1. Ar 2022. gada 1. februāri slēgt šādus amatus Ādažu novada sociālajā dienestā: 

1.1. “sociālais darbinieks” (AAC “Pīlādzis”); 

1.2. “iedzīvotāju kopienas eksperts”. 

2. Ar 2022. gada 1. februāri izveidot šādus amatus Ādažu novada sociālajā dienestā: 

2.1. “sociālais darbinieks” (Sociālās palīdzības nodaļā); 

2.2.  “kopienas vecākais sociālais darbinieks”. 

3. Veikt grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra lēmumā Nr. 
227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu” un izteikt 
1.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.  

 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs              M.Sprindžuks  


