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Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta desmitā daļa nosaka, ka valsts pārvaldi organizē pēc 

iespējas efektīvi. Valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja 

nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas 

pakāpi, normatīvā regulējuma apjomu un detalizāciju. 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes. Savukārt minētā 

likuma 21.panta pirmās daļas 8. un 9.punkts nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var izveidot, reorganizēt un likvidēt 

pašvaldības iestādes likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos. 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo daļu un 30.pantu, lai pieņemtu 

lēmumu par pašvaldības iestādes izveidi, domei jāvērtē iestādes lietderīgums, efektivitāte, 

funkciju izvērtējums, funkciju un pakalpojumu izmaksu salīdzinājums, kā arī ietekme uz 

iestādes saistībām. 

Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta pirmo daļu un 12.panta pirmo un otro daļu, vietējās 

pašvaldības kompetence ir izveidot būvvaldi savā teritorijā un nodrošināt būvvaldes darbībai 

nepieciešamos resursus. Būvvalde ir pašvaldības iestāde vai struktūrvienība. Būvvalde 

pastāvīgi nodarbina speciālistus, no kuriem vismaz viens ir arhitekts un viens – būvinspektors. 

Ādažu novada pašvaldībā ir izveidota viena būvvalde, kā pašvaldības Administrācijas 

struktūrvienība, taču pēc vairākām pazīmēm tā atbilst iestādes statusam – Būvvalde ir 

neatkarīga būtisku lēmumu pieņemšanā būvniecības un citās atsevišķās jomās, tai ir nodalīta, 

un tiek autonomi uzturēta lietvedība un arhīvs, kā arī tai ir sava ikgadēja budžeta tāme.  

Paredzams, ka administratīvi teritoriālā reforma valsts attīstībai un iedzīvotāju labklājības 

nodrošināšanai būtiski paplašinās Ādažu novada administratīvo teritoriju, t.sk. būs 

nepieciešama pievienojamo novadu līdzšinējo būvvalžu struktūras, darba organizācijas un 

pašreizējo novadu iekšējo normatīvo aktu pārskatīšana, veidojot regulējumu vienotu sistēmu 

apvienotajam Ādažu novadam. 

Domes ieskatā būvvaldes, kā iestādes veidošana ir lietderīga, jo: 

1) tas veidotu hierarhiski pareizu organizatorisko struktūru; 

2) tas piešķirtu iestādei lielāku nozīmību, nekā struktūrvienībai; 

3) tas nodrošinātu labāku strukturālo un darba organizāciju, komunikācijas ātrumu un 

kompetenču pārdali starp speciālistiem vislabākā rezultāta sasniegšanai; 

4) tas ļautu savlaicīgi sagatavoties paredzamajai administratīvi teritoriālajai reformai.  

Veidojot iestādi, tās funkcijas, kā arī funkciju un pakalpojumu izmaksas paliks līdzšinējā 

līmenī un reorganizācijai nebūs ietekmes uz iestādes saistībām. 

Reorganizācijas rezultātā papildu tiks izveidota tikai viena jauna amata vienība “galvenais 

arhitekts”.  
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Lai nodrošinātu Ādažu novada pašvaldības darbību atbilstoši Būvniecības likumā noteiktajam 

būvvaldes regulējumam un pilnveidotu būvvaldes funkcijas kopumā, ir lietderīgi un samērīgi 

veikt Būvvaldes reorganizāciju, mainot tās statusu no domes Administrācijas struktūrvienības 

uz domes pakļautības iestādes statusu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. un 9. punktu, 

Būvniecības likuma 7.panta pirmo daļu un 12.panta pirmo un otro daļu, kā arī Finanšu 

komitejas 21.01.2020. atzinumu, Ādažu novada dome  

NOLEMJ: 

1. Reorganizēt domes Administrācijas struktūrvienību “Būvvalde” un līdz 01.03.2020. tās 

vietā izveidot domes iestādi “Ādažu novada būvvalde”, nododot tai Administrācijas 

struktūrvienības “Būvvalde” funkcijas, pienākumus un tiesības. 

2. Noteikt, ka Ādažu novada būvvaldes sastāvā ietilpst šādi amati: 

2.1. būvvaldes vadītājs       – viena amata vienība; 

2.2. galvenais arhitekts       – viena amata vienība; 

2.3. būvinspektors       – viena amata vienība; 

2.4. būvinspektora palīgs      – viena amata vienība; 

2.5. inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists   – viena amata vienība; 

2.6. teritorijas plānotājs-arhitekts     – viena amata vienība; 

2.7. teritorijas plānotājs–arhitekta palīgs    – viena amata vienība; 

2.8. adresācijas sistēmas sakārtošanas projekta vadītājs  – viena amata vienība; 

2.9. jurists        – viena amata vienība; 

2.10. lietvedības vadītājs      – viena amata vienība; 

2.11. BIS koordinators       – viena amata vienība. 

3. Izveidot reorganizācijas komisiju šādā sastāvā: 

3.1. komisijas priekšsēdētājs - Guntis PORIETIS, domes izpilddirektors; 

3.2. komisijas locekļi: 

3.2.1. Laila RAISKUMA, Personāldaļas vadītāja; 

3.2.2. Nataļja KRASNOVA, juriste; 

3.2.3. Anija VEITA, vecākā grāmatvede; 

3.2.4. Sintija TENISA, lietvedības sekretāre. 

4. Reorganizācijas komisijai: 

4.1. izstrādāt un līdz 02.03.2020. izpildīt Administrācijas struktūrvienības “Būvvalde” 

reorganizācijas plānu, veicot nepieciešamās darbības reorganizācijas 

nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, apjomā un termiņā, t.sk., citu 

ar šī lēmuma izpildi saistīto nepieciešamo domes lēmumu un citu iekšējo normatīvo 

aktu projektu sagatavošanu;  

4.2. nodrošināt domes Administrācijas struktūrvienības “Būvvalde” materiālo un 

finanšu līdzekļu inventarizāciju, mantas vērtību un saistību apjoma noteikšanu un 

pārskata sagatavošanu, kā arī saistību, arhīva un lietvedības nodošanu.  

5. Personāldaļas vadītājai Lailai RAISKUMAI informēt iesaistītos darbiniekus par 

reorganizācijas uzsākšanu, kā arī izsludināt pretendentu atlasi uz iestādes „Ādažu novada 

būvvalde” vadītāja amatu. 

6. Komisijas priekšsēdētājam reģistrēt Valsts un pašvaldību institūciju reģistrā Ādažu 

novada pašvaldības iestādi „Ādažu novada būvvalde”. 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ādažu novada domes priekšsēdētājam. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      P.Balzāns 


