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Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā  
 

Atbilstoši Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 
“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 6.3.13. apakšpunktam, 2022. gada darbību uzsāks 
Ādažu novada sociālā dienesta struktūrvienība “Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs 
“Ūdensroze””. 

Dienas centrs izveidots pašvaldības realizētā projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” rezultātā, un sniegs pakalpojumus 
personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.  

Minētā pakalpojuma nodrošināšanai paredzēts izveidot 11 jaunus amatus un pieņemt darbā 12 
darbiniekus. 

Jaunu amatu izveides ietekme uz pašvaldības budžetu 2022. gadā būs 193 231 eiro (t. sk. 
sociālās garantijas un darba devēja nodoklis). Nepieciešamie finanšu līdzekļi ir iekļauti 
pašvaldības budžetā. 

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”, 2010. gada 30. 
novembra noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 
18.12.2018. noteikumiem Nr. 851 „Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu 
veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem”, kā arī Finanšu komitejas 16.02.2022. atzinumu, 
Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2022. gada 1. martu izveidot Ādažu novada sociālajā dienestā struktūrvienību “Dienas 
aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ūdensroze””. 

2. Veikt grozījumu ar Ādažu novada pašvaldības 26.01.2022. lēmumu Nr.43 „Par 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” apstiprinātā pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2022. gadam sadaļā „SOCIĀLAIS 
DIENESTS - 1010” un izteikt 8.pielikumu jaunā redakcijā (pielikumā). 

3. Personāla nodaļai organizēt Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ūdensroze” 
darbinieku atlasi un darba tiesisko attiecību nodibināšanu. 

4. Ādažu novada sociālajam dienestam organizēt Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs 
“Ūdensroze” darbību ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.  
 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                                    M.Sprindžuks  


