
 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 23.jūlijā          Nr.128 

 

Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā  

 

Ādažu novada dome konstatēja, ka daudzu mēnešu laikā domes administrācijai objektīvi nav 

izdevies pieņemt darbā atbilstošas kvalifikācijas būvinspektoru.  

Būvvalde ierosina veikt grozījumu tās struktūrā – slēgt vakanto amatu “būvinspektors” un 

izveidot jaunu amatu “būvinspektora palīgs”, lai nodrošinātu Būvvaldei noteikto funkciju izpildi.  

Jaunas amata vietas uzturēšanai 2019.gadā papildus finanšu līdzekļi nav vajadzīgi, jo 

nepieciešamais finansējumu ir paredzēts būvvaldes budžeta tāmē 2019.gadam. Vienlaikus, 

būvinspektora palīga alga ir zemāka par būvinspektora algu, tādejādi līdz š.g. gada beigām 

panākot budžeta līdzekļu ekonomiju 3991,00 EUR apmērā. 

Pamatojoties uz:  

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

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

pirmās daļas 14. punktu un sesto daļu;  

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

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas 

kārtību”;  

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

institūciju amatu katalogs”; 

5) Būvvaldes reglamenta 1.4.punktu, 

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

nolikums” 26. punktu,  

kā arī, ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejā 09.07.2019., Ādažu 

novada dome 

NOLEMJ: 

1. Ar 2019. gada 31.jūliju likvidēt Būvvaldes struktūrā amatu „būvinspektors”. 

2. Ar 2019.gada 1.augustu apstiprināt Būvvaldes struktūrā jaunu amatu „būvinspektora palīgs”, 

profesijas kods 2422 55, amata grupa 51. „Teritorijas plānošana”, saimes apakšgrupa IVA, 

mēnešalgu grupa 11, maksimālā alga EUR 1647,00. 

3. Veikt šādu grozījumu ar domes 29.01.2019. lēmumu Nr.14 „Par pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” apstiprinātā Ādažu novada domes amatpersonu un 

darbinieku amatalgu saraksta 2019.gadam sadaļā „BŪVVALDE” – 0620”: 

Amata nosaukums Max alga 2019.gada amatalga slodze 

Būvinspektora palīgs 1382 1244,00 1 



4. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no Būvvaldes 2019.gada budžeta 

tāmes līdzekļiem.  

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


