LĒMUMS
Ādažu novadā

2018. gada 24.jūlijā

Nr.160
Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā

Ādažu novada domes Būvvaldei ir deleģētas tiesības un pienākums:
1) veikt nekustamo īpašumu nosaukumu un adrešu piešķiršanu, maiņu un likvidāciju;
2) sniegt ziņas par novada teritorijā esošu nekustamo īpašumu adresēm un adresātiem.
Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr. 698 “Adresācijas sistēmas noteikumi”
(turpmāk – noteikumi) paplašināja Būvvaldes darba apjomu - Būvvaldei arī jāveic esošo adrešu
inventarizācija un sakārtošana.
Izvērtējot Būvvaldei noteikto funkciju izpildei nepieciešamos cilvēkresursus konstatēts, ka esošo
adrešu inventarizācijai un sakārtošanai Būvvaldē nepieciešams izveidot jaunu amata vietu
“projekta vadītājs” uz noteiktu laiku.
Projekta vadītāja amata vietas izveide nodrošinātu esošās adresācijas sistēmas sakārtošanu
aptuveni 700 objektiem adresācijas objektiem, kuriem tā objektīvi ir nepieciešama.
Izvērtējot domes resursus, pretendentu atlase projekta vadītāja amatam nav nepieciešama, jo
minētā amata pienākumus var veikt Saimniecības un infrastruktūras daļas pašreizējais nekustamā
īpašuma speciālista palīgs, kuram ir līdzīga darba pieredze Valsts zemes dienestā.
Jaunas amata vietas uzturēšanai 2018.gadā papildus finanšu līdzekļi nav vajadzīgi, jo
nepieciešamais finansējumu ir paredzēts būvvaldes budžeta tāmē 2018.gadam. Gada griezumā
ietekme uz budžetu sastāda 9356,00 EUR, ņemot vērā algu, sociālās garantijas un nodokļus
Pamatojoties uz:
1) Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas sistēmas
noteikumi”;
2) likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu;
3) Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2. panta
pirmās daļas 14. punktu un sesto daļu;
4) Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas
kārtību”;
5) Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1075 „Valsts un pašvaldību
institūciju amatu katalogs”;
6) domes 2017. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 22/2017 „Ādažu novada pašvaldības
nolikums” 26. Punktu,
kā arī, ņemot vērā amatu klasificēšanas grupas 08.12.2017. atzinumu Nr. ĀND/1-33-8/17/14, un
Attīstības komitejas 10.07.2018. un Finanšu komitejas 17.07.2018. atzinumus, Ādažu novada
dome

NOLEMJ:
1.

Ar 2018. gada 1.augustu apstiprināt Būvvaldes struktūrā jaunu amatu „Projekta vadītājs
(adresācijas sistēmas sakārtošana)” uz noteiktu laiku - līdz 2020.gada 31.jūlijam, ar iespēju
pagarināt to līdz pilnīgai uzdevuma izpildei, profesijas kods 2422 02, amata grupa 32.
„Projekta vadība”, saimes apakšgrupa IIC, mēnešalgu grupa 10, maksimālā alga EUR
1287,00.

2.

Veikt grozījumu ar domes 23.01.2018. lēmumu Nr.13 „Par pašvaldības amatpersonu un
darbinieku mēnešalgām 2018.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un
darbinieku amatalgu saraksta 2018.gadam sadaļā „BŪVVALDE - 0620”, papildinot to ar
šādu jaunu ierakstu:
Amata nosaukums

Max alga

2018. amatalga

slodze

Projekta vadītājs
(adresācijas sistēmas
sakārtošana)

1287

580

0,5

3.

Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Būvvaldes budžeta tāmes
līdzekļiem.

4.

Lēmuma izpildi organizēt domes izpilddirektoram.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

