
 

LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 27. jūlijā                                    Nr. 362 

 

Par Ādažu novada Mākslu skolas amatu saraksta apstiprināšanu 

 

Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 25. maija lēmumā Nr. 231 “Par Carnikavas 

Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nosaukuma 

maiņu” nolēma likvidēt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu, pievienojot to Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolai, mainīt iestādes nosaukumu “Ādažu Mākslas un mūzikas skola” uz jaunu 

nosaukumu “Ādažu novada Mākslu skola” (ĀNMS) un apstiprināja CMMS reorganizācijas 

plānu.  

Pārskatot reorganizējamo iestāžu darbinieku amatu aprakstus un izvērtējot paredzamo darba 

apjomu atbilstoši ĀNMS struktūrai (2. pielikums), ir lietderīgi: 

1) likvidēt 7 amatus (4 amatus CMMS un 3 amatus ĀMMS); 

2) pārcelt 1 amatu no CMMS uz ĀNMS; 

3) izveidot 5 jaunus amatus ĀNMS; 

4) precizēt 2 amatu nosaukumus ĀNMS.  

Nosakot reorganizējamo amatu atlīdzības apmēru, kā arī veicot pārējo amatu atlīdzības 

izlīdzināšanu, darbinieku algu izmaiņu ietekme uz iestādes 2022. gada budžetu būs 24259,48 

euro, ieskaitot sociālās garantijas un darba devēja VSAOI, ko paredzēts apmaksāt no abu 

iestāžu budžeta līdzekļu ekonomijas.  

Paredzamā ietekme uz ĀNMS 2023. gada budžetu būs 70083 euro, ieskaitot sociālās garantijas 

un darba devēja VSAOI. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 

13. punktu, Darba likuma 7. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2022. gada 1. jūlija 

noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un 

amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”, kā arī Finanšu komitejas 20.07.2022.  atzinumu, Ādažu 

novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2022. gada 1. septembri likvidēt CMMS amatus: 

1.1. “direktors”;  

1.2. “direktora vietnieks izglītības jomā - mūzikā”; 

1.3. “direktora vietnieks izglītības jomā - mākslā”; 

1.4. “dežurants”. 

2. Ar 2022. gada 1. septembri likvidēt ĀMMS amatus: 

2.1. “lietvedības sekretārs”; 

2.2. “skaņu operators”; 

2.3. “darba aizsardzības speciālists”. 
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3. Ar 2022. gada 1. septembri pārcelt no CMMS uz ĀNMS amatu “lietvedis”. 

4. Ar 2022. gada 1. septembri izveidot ĀNMS amatus: 

4.1. “direktora vietnieks izglītības jomā” (Carnikavā); 

4.2. “izglītības metodiķis” (Carnikavā); 

4.3. “lietvedības vadītājs” (ar centralizētām funkcijām); 

4.4. “vecākais lietvedis” (Ādažos); 

4.5. “tehniskais projektu vadītājs” (ar centralizētām funkcijām). 

5. Ar 2022. gada 1. septembri precizēt ĀNMS amata nosaukumu “dežurants” uz amatu 

“administrators” (divi amati). 

6. Veikt grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 

“Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”, izteikt lēmuma 

pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums). 

7. Grozījumi stājas spēkā 01.09.2022. 

8. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.  

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs              M. Sprindžuks  


