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LĒMUMS
Lielvārdē

2018.gada 28.novembrī

Nr.469
(prot.Nr.18, 23.punkts)

Par grozījumiem Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma
Nr.54 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu
klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijas, domes vadības amatu un amatalgu
saraksts”
Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un pašvaldības
īpašumu pārvaldības nodaļa īsteno divus Eiropas Sociālā fonda finansētus
projektus:
1.
“Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti
un bērniem” ( īsteno pamatojoties uz 2016.gada 26.februārī noslēgto sadarbības
līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu). Lielvārdes novada pašvaldībai pieejamais
finansējums 9.2.2. SAM ietvaros sociālo pakalpojumu nodrošināšanai personām
ar invaliditāti un bērniem ir 26 000,00 EUR.
Pamatojoties uz līgumu un programmas "Izaugsme un nodarbinātība"
9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (SAM) "Palielināt kvalitatīvu institucionālai
aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi
pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem"
9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi”, projekta
ietvaros ir pieejami aprūpes un “atelpas brīža” pakalpojumi projekta mērķa
grupām, pēc izvērtēšanas un individuālo atbalsta plānu izstrādes ir jānodrošina
pakalpojumu pieejamība 37 izvērtētajiem bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem (turpmāk- FT) un 23 personām ar garīga rakstura traucējumiem
(turpmāk- GRT), kuras deklarētas Lielvārdes novadā.
Rīgas plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas plānā 2017.2020.gadam” iezīmēto pakalpojumu izveidei (SAM 9.3.1) ietvaros 2019. un
2020.gadā Lielvārdes novada pašvaldībai jāizveido sociālo pakalpojumu
infrastruktūra, apgūstot pieejamo ERAF finansējumu 470 713, 00 EUR apmērā:
1. Rehabilitācijas pakalpojumu infrastruktūra 39 bērniem ar FT“Poliklīnika”, Raiņa iela 5, Lielvārde un “Doktorāts”, Ceriņu ielā 2A,
Jumprava, Lielvārdes novads;
2. Specializēto darbnīcu pakalpojums 19 personām ar GRT - “Doktorāts”,
Ceriņu ielā 2A, Jumpravā, Lielvārdes novads;

3.
Grupu dzīvokļi 10 personām - “Skolas internāts”, Lēdmane, Lielvārdes
novads.
2.
„Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Lielvārdes
novadā" (2017.gada 26.aprīļa Lielvārdes novada domes lēmums Nr.185).
Projekta ietvaros plānoti 80 pasākumi un nodarbību cikli, līdz šim tajos iesaistīti
jau 1200 novada iedzīvotāji. No kopējā projekta finansējuma 115 359,00 EUR
apmērā apgūti 45 185,00 EUR.
Projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi
Lielvārdes novadā", ieviešanai uz terminēta līguma pamata piesaistīts projektu
vadītājs. Būtiski palielinoties darbu apjomam, divu augstāk minēto projektu
kvalitatīvu vadību iespējams nodrošināt izveidojot amata vienību - projektu
vadītājs, nodrošinot darba telpas, darba materiālo bāzi, piekļuvi datiem,
sadarbības iespējas ar citu nodaļu speciālistiem, kopīgi plānojot un īstenojot
darbu nodaļas ietvaros.
Ņemot vērā, ka pašvaldībai ir jāīsteno jau apstiprinātie Eiropas Sociālā
fonda finansētie projekti, un pašvaldība ir ieinteresēta īstenot arī citus ESF
finansētos projektus, nepieciešams izveidot Lielvārdes novada pašvaldībā jaunu
amata vienību, un veikt grozījumus Lielvārdes novada domes 2018.gada
31.janvāra lēmumā Nr.54 ,,Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu,
amatu klasifikācijas un amatu algu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes
novada pašvaldības administrācijas, domes vadības amatu un amatalgu
saraksts”.
Pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
13.punktu, ,,Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku
atlīdzības likums” 7.pantu, 11.panta pirmo daļu un 3.pielikumu, Ministru
kabineta 2010.gada 1.decembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”, Ministru kabineta 2017.gada 23.maija noteikumiem
Nr.264 ,,Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem
pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām”, Lielvārdes novada dome
nolemj:
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmumā Nr.54 ,,Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un
amatalgu apstiprināšanu” 1.pielikumā ,,Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas, domes vadības amatu un amatalgu saraksts” šādu grozījumu:
papildus esošajām divām amata vietām no 2018.gada 1.decembra izveidot
vienu amata vietu “projekta vadītājs” un aizstāt 8.3.rindas kolonnā “vienādo
amatu skaits” skaitli “2” ar skaitli “3” un kolonnā “Kopā” skaitli “2400” ar
“3600” (skat.tabulu).
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2. Izteikt Lielvārdes novada domes 2018.gada 31.janvāra lēmuma Nr.54 ,,Par
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatu, amatu klasifikācijas un amatu
algu apstiprināšanu” 1.pielikumu ,,Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijas, domes vadības amatu un amatalgu saraksts” 2018.gada
28.novembra lēmuma Nr.469 redakcijā (pielikums).
3. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas
nodaļai paredzēt lēmuma 1.punkta īstenošanai nepieciešamo finansējumu
Lielvārdes novada pašvaldības Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu
pārvaldības nodaļas 2019.gada budžetā, tāmē 10630.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai
nodrošināt no lēmuma 1.punkta izrietošo darba tiesisko attiecību noformēšanu
atbilstoši Darba likuma prasībām.
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