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Par izmaiņām Ādažu novada domes amatu sarakstā  

 

Ādažu novada pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa ietvaros un finanšu stabilizācijas plāna 

izpildes gaitā, sadarbībā ar finanšu stabilizācijas uzraugu ir veikta virkne pasākumu pašvaldības 

darba efektivitātes, finanšu disciplīnas un iekšējās kontroles uzlabošanā.  

Izvērtējot Ādažu novada domes (turpmāk – dome) revidenta amata aprakstu, dome konstatēja, ka 

vairums revidenta reglamentā un amata aprakstā noteikto pienākumu jau tiek un var tikt 

nodrošināti ar citiem domes rīcībā esošiem līdzekļiem: 

1) Funkcija „Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības un finanšu izlietojuma 

kontrole” tiek nodrošināta, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības likumu un domes iekšējiem noteikumiem „Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības 

noteikumi”, kas nosaka kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, racionālu un ekonomiski pamatotu 

resursu izmantošanu, labas pārvaldības principu ievērošanu. Pašvaldības iestāžu finanšu 

izlietojuma kontrole tiek nodrošināta ar zvērinātu revidentu, domes vadības, finansista un 

Grāmatvedības daļas starpniecību, tādejādi minētās funkcijas veikšana ar revidenta spēkiem nav 

nepieciešama; 

2) Tādas funkcijas, kā: 

 „Pārbaužu veikšana, kas nepieciešamas iekšējās kontroles uzdevumu veikšanai”; 

 „Ierosinājumi darbībai trūkumu novēršanai”; 

 „Kontrole pārbaudēs konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanā”;  

 „Konsultāciju sniegšana pārbaudāmās iestādes darbības uzlabošanai”; 

 „Domes informēšana”;  

 „Institūciju vadītāju iepazīstināšana par atklātajām nepilnībām un ieteikumiem to novēršanai”, 

daļēji tiek organizētas un var tikt pilnībā organizētas ar domes administrācijas resursiem, 

piesaistot konkrētu jomu speciālistus, tādejādi minēto funkciju veikšana ar revidenta spēkiem nav 

nepieciešama. 

3) Funkcija „Priekšlikumu iesniegšana domes priekšsēdētājam pašvaldības grāmatvedības sistēmas 

pilnveidošanai un revidenta identificēto risku novēršanai” daļēji tiek nodrošināta un tiks pilnībā 

nodrošināta ar Grāmatvedības daļas darbinieku spēkiem, jo ir veikta grāmatvedības uzskaites 

sistēmas pilnveidošana, optimizācija un resursu vadības datorprogrammas moduļu savstarpēji 

integrētu risinājumu ieviešana, tādejādi minētās funkcijas veikšana ar revidenta spēkiem nav 

nepieciešama. 

4) Funkciju „Iestāžu darbības atbilstības LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības 

izstrādātajai stratēģijai, politikai, apstiprinātajiem rīcības plāniem, funkcijām un amatu aprakstiem 

novērtēšana” domes revidents veica ļoti ierobežotā apjomā, jo tās izpildei nepieciešama vairāku 

attiecīgo jomu speciālistu piesaiste, tādejādi, minēto funkciju efektīvāk var veikt kompleksas 

pārbaudes veidā. 



Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21.panta 

9.punktu, 70. un 71.pantu, Ādažu novada pašvaldības revidenta nolikuma 1.5.punktu, kā arī 

to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts darba grupas 20.11.2014. ziņojumā, Finanšu 

komitejas 16.12.2014. un 20.01.2015. sēdē, Ādažu novada dome 

NOLEMJ: 

1. Likvidēt Ādažu novada domes amatu „Revidents”. 

2. Uzdot domes Personāla daļas vadītājai L.Raiskumai veikt nepieciešamās darbības un 

sagatavot nepieciešamos dokumentus attiecībā uz darbinieku skaita izmaiņām, darba tiesisko 

attiecību grozīšanu vai izbeigšanu. 

3. Domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

4. Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

 

 

Domes priekšsēdētājs          M.Sprindžuks  


