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Būvniecības valsts kontroles birojs izsludina pieteikšanos uz Kontroles departamenta
Administratīvās nodaļas arhitekta amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)
Ja tici, ka būvju drošība ir svarīga nākamajām paaudzēm, kā arī esi gatavs jauniem izaicinājumiem,
pievienojies Būvniecības valsts kontroles birojam!
Ja tevi nebaida šādi amata pienākumi:
- izskatīt būvniecības ieceres iesniegumus, izvērtēt būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību
normatīvajiem aktiem un attiecīgās administratīvās teritorijas plānojumam un lemt par būvniecības ieceres
dokumentu tālāko virzību
- izvērtēt dokumentus, kas apliecina būvatļaujas visu attiecīgo nosacījumu izpildi un izdarīt atzīmi par
nosacījumu izpildi vai sagatavot pamatotu lēmumprojektu par atzīmes neizdarīšanu
- izskatīt alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot
attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot
būvnormatīvu tehniskās prasības
- piedalīties lēmumu pieņemšanā par būvatļaujas ieceres izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai
būvniecības ieceres publisko apspriešanu, sagatavojot attiecīgu lēmumprojektu. Piedalīties publiskās
apspriešanas materiālu izskatīšanā un izvērtēšanā. Sagatavot būvatļaujas projektu, nosakot nosacījumus
- sniegt ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, teritorijā esošajiem inženiertīkliem,
kā arī ziņas par būvi, informēt par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu
- savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas Biroja darbiniekiem un būvniecības procesa
dalībniekiem, nodrošināt atbalsta sniegšanu Biroja iekšējo normatīvo aku izstrādē un pilnveidošanā, sniegt
viedokli par Biroja kompetences jomas ārējiem normatīviem aktiem
Ja tev ir:
- otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā
- pieredze arhitekta darbā, vai būvvaldes darbā ar amata aprakstā saistīto pienākumu izpildi, ne mazāka
kā 2 (divi) gadi, kura iegūta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā
- ļoti labas zināšanas būvniecības normatīvajā regulējumā, kā arī zināšanas par administratīvo procesu,
un spēja attiecīgos normatīvos aktus pielietot ikdienas pienākumu veikšanai
- pārzināt arhitektūras estētiskās un tehniskās prasības attiecīgajām būvēm un prasmē šīs zināšanas
lietot praktiskajā darbā
- izpratne par cilvēku un būvju, būvju un vides attiecībām, par pirms projektēšanas izpēti un būvprojekta
sagatavošanas darba metodēm, par tehniskajām problēmām, kas saistītas ar būvprojektu, un ar
būvkonstrukcijām saistītiem aprēķiniem
- zināšanas pilsētbūvniecībā un plānošanā, būvfizikā un būvniecības tehnoloģijā, lai nodrošinātu būvju
iekšējo komfortu un drošību
- spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus,
augsta noturība stresa situācijās
- augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas un prezentācijas prasmes
- teicamas valsts valodas prasmes un labas angļu un krievu valodas prasmes
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- teicamas MS Office programmatūras lietošanas prasmes
- atbilstība speciālas atļaujas saņemšanai darbam ar valsts noslēpuma objektiem
- atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām
- B kategorijas autovadītāja apliecība
Mēs piedāvājam:
- stabilu, atbildīgu un interesantu darbu
- iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi
- profesionālus un pretimnākošus kolēģus
- sociālās garantijas un stabilu atalgojumu
Aicinām tevi CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošus dokumentus, kas raksturo tavas zināšanas
un prasmes, kā arī piemērotību veicamajam darbam, iesniegt vai nosūtīt Būvniecības valsts kontroles birojam
K. Valdemāra ielā 157, Rīgā, LV-1013, e-pasta adrese: pasts@bvkb.gov.lv, ar norādi "Kontroles departamenta
Administratīvās nodaļas arhitekta amata konkursam" līdz 2017. gada 15. septembrim.
Ar pretendentiem, kas tiks uzaicināti uz pārrunām, sazināsimies līdz 2017. gada 22. septembrim. Uzziņas
pa tālruni 67013304.
Lūgums, piesakoties amatam, motivācijas vēstulē norādīt, ka pretendents piekrīt vai nepiekrīt savu
personu datu izmantošanai citos Būvniecības valsts kontroles biroja personāla atlases konkursos.
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