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LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 27. aprīlī                                   Nr. 205 

 

Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” 

 

Pašvaldības administrācija izvērtēja Grāmatvedības nodaļas (GRN), Informācijas tehnoloģiju 

nodaļas (turpmāk – ITN) un Ādažu vidusskolas atsevišķu amatu funkcijas un pienākumus  

darba optimizācijai.  

Izvērtējuma rezultātā secināts: 

1) GRN var slēgt vakantu amata vietu “vecākais grāmatvedis”, veicot tā pienākumu sadali 

citiem darbiniekiem, precizējot to algu un amata aprakstus. Amatu izmaiņas pašvaldībai 

ļaus ietaupīt EUR 4 916 gadā ((t.sk. izdevumi sociālo garantiju izpildei un darba devēja 

nodoklis); 

2) ITN var slēgt vakantu amata vietu “informācijas sistēmu uzturētājs”, veicot tā 

pienākumu sadali citiem darbiniekiem, precizējot to algu un amata aprakstus. Amatu 

izmaiņas pašvaldībai ļaus ietaupīt EUR 10 540 gadā (t.sk. izdevumi sociālo garantiju 

izpildei un darba devēja nodoklis); 

3) Ādažu vidusskolā var slēgt amata vietu ”darba aizsardzības speciālists” (0.5 slodzes), 

jo 2022. gada martā pašvaldība noslēdza ārpakalpojuma līgumu par darba aizsardzības 

un ugunsdrošības pakalpojumiem. Budžeta ekonomija būs EUR 8 391 (t.sk. izdevumi 

sociālo garantiju izpildei un darba devēja nodoklis). 

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 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. maiju: 

1.1. slēgt amatu “vecākais grāmatvedis” Grāmatvedības nodaļā: 

1.2. slēgt amatu “informācijas sistēmu uzturētājs” Informācijas tehnoloģiju nodaļā; 

2. Ar 2022. gada 1. jūniju likvidēt amatu ”darba aizsardzības speciālists” Ādažu vidusskolā. 

3. Veikt grozījumus pašvaldības domes 26.01.2022. lēmuma Nr. 43 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” 2.pielikuma sadaļā 

“GRĀMATVEDĪBAS NODAĻAS DARBINIEKU (AMATPERSONU) AMATALGU 

SARAKSTS 2022. GADAM” un “INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU NODAĻAS 

DARBINIEKU (AMATPERSONU) AMATALGU SARAKSTS 2022. GADAM”  

(pielikumā). 



4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs              M.Sprindžuks  


