
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

 

2018. gada 29. maijā         Nr.129 

 

Par izmaiņām Administrācijas struktūrā  

 

Sākot ar 2018. gada 25. maiju tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 

2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula).  

Regulas 37. pants nosaka, ka pārzinis ieceļ datu aizsardzības speciālistu, kad: 

1) personu datu apstrādi veic publiska iestāde; 

2) pārziņa pamatdarbība sastāv no personu datu apstrādes darbībām, kurām to būtības, apmēra 

vai nolūku dēļ nepieciešama sistemātiska datu subjektu novērošana plašā mērogā. 

Sertificēts datu aizsardzības speciālists ir viens no rīkiem Regulas 5. panta otrajā daļā noteiktā 

atbildības principa nodrošināšanai. Datu aizsardzības speciālistam, efektīvi pildot savus 

uzdevumus, uzlabosies datu aizsardzības kultūra iestādēs un mazināsies datu aizsardzības 

incidentu iespējamība. Datu aizsardzības speciālistam var uzticēt arī iekšējo procedūru un kārtību 

izstrādi attiecībā uz datu aizsardzību iestādē, kur šāds speciālists būs norīkots. 

Datu aizsardzības ārpakalpojums tirgū tiek piedāvāts cenu diapazonā no EUR 30 000 līdz 55 000 

gadā, turklāt pakalpojuma sniedzēji izvirza dažāda spektra nosacījumus, kas būtiski atšķiras no 

pašvaldības darba izpildes organizācijas risinājumiem.  

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) konstatēja, ka Regulas prasību izpildei nepieciešams un ir 

ekonomiski izdevīgi izveidot jaunu amata vietu “datu aizsardzības speciālists” uz 0,7 slodzi. 

Papildu iepriekš minētajam, Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumi Nr. 630 

„Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska 

novēršanai publiskas personas institūcijā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka iekšējās kontroles 

sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska (turpmāk – korupcijas risks) 

novēršanai publiskas personas institūcijā. Saskaņa ar Noteikumu 3.punktu, institūcijas vadītājs 

nodrošina iekšējās kontroles sistēmas korupcijas riska novēršanai izveidi līdz 2018.gada 

31.decembrim. Noteikumu 4.punktā teikts, ka institūcijas vadītājs var pilnvarot kādu institūcijas 

darbinieku veikt šīs darbības.  

Domes ieskatā, pašvaldības datu aizsardzības speciālistam var uzticēt veikt Noteikumos noteiktos 

pienākumus, iekļaujot tos amata aprakstā, šādi nosakot amatam pilnu slodzi. 

Amata izveidošanai ir nepieciešams papildus finansējums un tā ietekme uz pašvaldības budžetu, 

kopā ar sociālajām garantijām un darba devēja nodokli, 2018. gadā sastādīs EUR 12 350. 

Pamatojoties uz:  

1) Eiropas Padomes Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti; 

2) Fizisko personu datu aizsardzības likums 21.1 pantu; 

3) Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumiem Nr. 630 „Noteikumi par iekšējās 

kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai 

publiskas personas institūcijā”; 



4) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu;  

5) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta 

pirmās daļas 14. punktu un sesto daļu;  

6) Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”;  

7) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību 

institūciju amatu katalogs”;  

8) domes 2017. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 22/2017 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 26. punktu;  

kā arī, ņemot vērā Finanšu komitejas 22.05.2018. atzinumu, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2018. gada 18. jūniju izveidot domes Administrācijā jaunu amatu „Datu aizsardzības 

speciālists”, profesijas kods 2421 12, amata grupa 16. „Iestāžu drošība”, saimes apakšgrupa 

IIB, mēnešalgu grupa 11, maksimālā alga EUR 1382,00. 

2. Veikt grozījumu ar domes 23.01.2018. ĀND lēmumu Nr.13 „Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2018.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un 

darbinieku amatalgu saraksta 2018.gadam sadaļā „PĀRVALDE – 0110”, papildinot to ar 

šādu jaunu ierakstu: 

Amata nosaukums Max alga 2018. amatalga slodze 

Datu aizsardzības speciālists  1382 1244 1 

3. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no 2018.gada nesadalītā konta 

atlikuma. 

4. Lēmuma izpildi organizēt domes izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P.Balzāns  


