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Par grozījumiem Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas  

amata vienību un amatalgu sarakstā 

 

Rugāju novada domes priekšsēdētāja ierosina veikt izmaiņas Saimnieciskās nodaļas 

amata vienību un amatalgu sarakstā. Priekšsēdētāja norāda, ka ir nepieciešams izveidot jaunu 

amata vienību greidera vadītājs (profesijas kods 8342 24).  

Rugāju novada dome 2018. gadā noslēdza LAD projektus, kuru rezultātā tika atjaunoti 

grants autoceļi. Atjaunojot autoceļus ir ieguldītas ievērojamas investīcijas, līdz ar to 

nepieciešams regulāri veikt ceļu uzturēšanas darbus.  

Ņemot vērā, ka darbinieki kuri šobrīd veic autoceļu greiderēšanas darbus ir aizņemti 

citos Rugāju novada domes Saimnieciskās nodaļas darbos, ne vienmēr greiderēšana tiek veikta 

savlaicīgi. Autoceļu uzturēšanu var veikt efektīvāk, ja greiderēšanas darbus veic savlaicīgāk, 

tāpēc ir lietderīgi izveidot jaunu amata vienību - greidera vadītājs (profesijas kods 8342 24).  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 13. pantu, 

kur noteikts, ka dome nosaka pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, 2013. gada 23. 

septembra Rugāju novada domes noteikumu “Par atlīdzību Rugāju novada pašvaldībā” 5. 

punktu, kur noteikts, ka priekšlikumus par amatu likmju un mēnešalgu izmaiņām Domes Finanšu 

komitejai var iesniegt Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks, Pašvaldības 

izpilddirektors, pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāji, atklāti balsojot: PAR – 8 

deputāti: Sandra Kapteine, Iveta Arelkeviča, Kaspars Duļevskis, Jānis Ikstens, Agris Kalnējs, 

Andris Leons, Maruta Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada 

dome nolemj: 

 

1. Veikt grozījumus Rugāju novada Saimnieciskās nodaļas amata vienību un amatalgu 

sarakstā ar 2019. gada 22. novembri, papildinot to ar jaunu amata vienību - greidera vadītājs 

(profesijas kods 8342 24), viena amata vienība 0.4 likmes, nosakot amata vienības mēneša darba 

algu – 609 EUR par pilnu likmi. 

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Rugāju novada pašvaldības izpilddirektorei 

Dainai Tutiņai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 

25.11.2019.  
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