
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 28. jūnijā         Nr.138 

 

Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā 

 

Izvērtējot Ādažu novada domes Būvvaldei noteikto funkciju izpildei nepieciešamos 

cilvēkresursus, dome atzīst, ka Būvvaldes atbildībā esošo darbu izpildes organizācijai un tās 

kvalitātes kontrolei nepieciešams izveidot jaunu amata vietu uz noteiktu laiku. 

Kopš 20014.gada 1.oktobra spēkā esošais Būvniecības likums paplašinājis Būvvaldes darba 

apjomu – papildus esošajiem uzdevumiem Būvvaldes jāveic jau ekspluatācijā nodoto ēku 

apsekošana, atzīmju veikšana apliecinājumu kartē par darbu pabeigšanu, regulāra būvlaukuma 

apmeklēšana kopā ar būvuzraugu saskaņā uzraudzības grafiku, un būvniecības 

dokumentācijas elektroniskās aprites nodrošināšana Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 

Būvinspektoram kā palīgs būtu datu ievades operatora amata vietas izveide, kas ļautu uzlabot 

Būvvaldei noteikto funkciju izpildi un kvalitatīvi veikt likuma uzliktos uzdevumus, kā arī 

nodrošināt būvatļauju un būvatļauju pagarināšanas dokumentu izveidošanu un ievietošanu 

BIS sistēmā, un tādejādi nodrošinātu iespēju būvinspektoram pilnā mērā veikt būvniecības 

kontroles un uzraudzības pasākumus atbilstoši Būvniecības likuma prasībām. 

Jaunas amata vietas izveidošanai un uzturēšanai 2016.gadā papildus finanšu līdzekļi ir 

nepieciešami, ietekme uz budžetu palielināsies par 5836,00 EUR (alga, sociālās garantijas un 

nodokļi) un 2017.gadā ietekme uz budžetu palielināsies par 7781,00 EUR (kopā par  13617 

EUR (alga, sociālās garantijas un nodokļi)). 

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta pirmās daļas 

14.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatu katalogs”, Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošo 

noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 27.punktu, Būvvaldes reglamenta 

1.4.punktu, ņemot vērā, ka jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas 14.06.2016. sēdē, 

Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2016.gada 1.augustu apstiprināt Būvvaldes struktūrā jaunu amatu „Datu ievades 

operators” (profesijas kods 4131 06) uz noteiktu laiku (viens gads), nosakot: 

1.1. 19.2.amatu grupu – Datu atbalsts; 

1.2. saimes apakšgrupu – I;  

1.3. mēnešalgu grupu – 8. (maksimālā mēnešalga 1093,00 EUR). 

2. Veikt grozījumus ar Ādažu novada domes 26.01.2016. lēmumu Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes 

amatpersonu un darbinieku amatalgu saraksta 2016.gadam sadaļā „BŪVVALDES - 

0620”, papildinot to ar šādu ierakstu:  



Amata nosaukums Max alga Algas diapazons 2016.gada amatalga Slodze 

Datu ievades operators 1093,00 

 

787-1093 

 

787,00 1 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem.  

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes izpilddirektors. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


