
 

 

 

 

 

 

LĒMUMS 
Ādažu novadā 

     

2016.gada 22.martā                       Nr. 53 

 

Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā 

 

Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 2010.gada 9.decembra finanšu stabilizācijas projekta 

6.sadaļas „Galvenās Ādažu novada pašvaldības problēmas un priekšlikumi pašvaldības darbības 

uzlabošanai” iekļautās tabulas 12.punktā Dome noteica pienākumu ieviest stingrāku pašvaldības 

ieguldījumu pārraudzības sistēmu, nākotnē paredzot izstrādāt katram pašvaldības aktīvam 

pārvaldības politiku un uzticot pašvaldības revidentam (iekšējam auditoram) veikt ieguldījumu 

izvērtēšanu. Tādejādi, iepriekšminētais pienākums paredzēja divas nodalītas darbības: 

1) izstrādāt katram pašvaldības aktīvam pārvaldības politiku; 

2) uzticēt pašvaldības revidentam veikt ieguldījumu izvērtēšanu. 

Ar Domes 27.01.2015. lēmumu Nr.25 „Par izmaiņām Ādažu novada domes amatu sarakstā”, 

Dome nolēma likvidēt amatu „Revidents”, jo izvērtējot revidenta amata pienākumus attiecībā uz 

finanšu stabilizācijas projektā iekļauto darbību - uzticēt revidentam veikt ieguldījumu 

izvērtēšanu, Dome konstatēja, ka pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību saimnieciskās darbības 

un finanšu izlietojuma kontrole jau 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. 

Savukārt pašvaldības iestāžu finanšu izlietojuma kontrole tiek nodrošināta ar zvērinātu revidentu, 

domes vadības, finansista un Grāmatvedības daļas starpniecību. 

Domes veica grozījumus tās Administrācijas un Grāmatvedības reglamentos, nostiprinot 

struktūrvienību tiesības un pienākumus iekšējās kontroles jomā, kā arī, ar 14.03.2016. rīkojumu 

Nr.17 „Par kapitālsabiedrību pārraudzību”, noteica precīzu atbildības jomu sadalījumu un 

izpildes kārtību attiecībā uz pašvaldības kapitālsabiedrību darba plānošanu, uzdevumu izpildi un 

to darbības uzraudzību.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jāveic grozījumi finanšu stabilizācijas projekta 6.sadaļas 

„Galvenās Ādažu novada pašvaldības problēmas un priekšlikumi pašvaldības darbības 

uzlabošanai” iekļautās tabulas 12.punktā. 

Pamatojoties uz: 

1) likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu; 

2) likuma „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības 

uzraudzību” 12.pantu; 

3) Ādažu novada domes 27.01.2015. lēmumu Nr.25 „Par izmaiņām Ādažu novada domes 

amatu sarakstā”,  

kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejā 15.03.2016., Ādažu 

novada dome 



 

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Ādažu novada domes 2010.gada 9.decembra finanšu stabilizācijas 

projekta 6.sadaļas „Galvenās Ādažu novada pašvaldības problēmas un priekšlikumi 

pašvaldības darbības uzlabošanai” iekļautās tabulas 12.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

„12. Tiks ieviesta stingrāka pašvaldības ieguldījumu pārraudzības sistēma, nākotnē 

paredzot izstrādāt katram pašvaldības aktīvam pārvaldības politiku. Ieguldījumu 

izvērtēšana tiks veikta, nostiprinot struktūrvienību tiesības un pienākumus iekšējās 

kontroles jomā, nosakot precīzu atbildības jomu sadalījumu un izpildes kārtību 

attiecībā uz pašvaldības kapitālsabiedrību darba plānošanu, uzdevumu izpildi un 

darbības uzraudzību.” 

2. Lūgt finanšu stabilizācijas projekta uzraugam sniegt atzinumu par grozījumu Ādažu novada 

pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā.  

3. Lūgt Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgajai komisijai 

apstiprināt grozījumus Ādažu novada pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Māris Sprindžuks  


