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Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” 

 

Ar Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021 “Ādažu 

pašvaldības nolikums”, pašvaldība izveidoja patstāvīgo komiteju “Tautsaimniecības komiteja” un 

pašvaldības dome par tās priekšsēdētāju ievēlēja pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku 

pašvaldības funkciju jautājumos Imantu Krastiņu. Vienlaikus, ar minēto nolikumu dome arī 

izveidoja amatu “pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos”. 

Ar Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembra lēmumu Nr. 290 “Par Projektu uzraudzības 

komisijas izveidošanu”, pašvaldībā tika izveidota Projektu uzraudzības komisija, kuras sastāvā tika 

iekļauts Attīstības komitejas priekšsēdētājs. Ņemot vērā, ka Tautsaimniecības komitejas atbildībā 

tika noteiktas vairākas jomas, kas pirms tam bija Attīstības komitejas atbildībā, ir lietderīgi iekļaut 

Projektu uzraudzības komisijas sastāvā arī Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētāju. 

Vienlaikus, lai nodrošinātu pašvaldības attīstībai būtisku projektu norišu pārraudzību un atjaunotu 

pašvaldības administrācijas Attīstības un infrastruktūras daļas pārstāvniecību, kā arī nodrošināt 

Attīstības plānošanas nodaļas pārstāvniecību Projektu uzraudzības komisijā, ir lietderīgi iekļaut 

komisijas sastāvā gan minēto struktūrvienību vadītājus, gan arī pašvaldības domes priekšsēdētāja 

vietnieku attīstības jautājumos. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 61. panta pirmo daļu, Ādažu novada pašvaldības domes 

2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Ādažu pašvaldības nolikums” 16. punktu Ādažu 

novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par Projektu 

uzraudzības komisijas izveidošanu”: 

1.1. izteikt 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“2.6. Inita HENILANE, Attīstības un investīciju daļas vadītāja pienākumu 

izpildītāja.” 

1.2. papildināt ar 2.8., 2.9. un 2.10. apakšpunktu: 

“2.8. Vilis ZINKEVIČS, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja vietnieks; 

2.9. Imants KRASTIŅŠ, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs: 

2.10. Karīna MIĶELSONE, pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece attīstības 

jautājumos.” 

2. Pašvaldības domes priekšsēdētājam nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


