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LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     
2021. gada 9. novembrī             Nr. 183 
  

Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un 
struktūrvienību reorganizāciju 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. punktu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumus zemāk minētajos Ādažu novada domes lēmumos, aizstājot tajos visas 
teikuma daļas  “2021. gada 30. novembri” ar teikuma daļu “2021. gada 30. decembri” un 
visas teikuma daļas  “2021. gada 1. decembri” ar teikuma daļu “2022. gada 1. janvāri” 
attiecīgajos locījumos: 
1.1. 29.09.2021. lēmumā Nr. 123 “Par Administratīvās nodaļas izveidošanu”; 
1.2. 29.09.2021. lēmumā Nr. 124 “Par Ādažu novada būvvaldes izveidošanu”; 
1.3. 29.09.2021. lēmumā Nr. 127 “Par Finanšu nodaļas izveidošanu”; 
1.4. 29.09.2021. lēmumā Nr. 128 “Par Grāmatvedības nodaļas izveidošanu”; 
1.5. 29.09.2021. lēmumā Nr. 129 “Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu”; 
1.6. 29.09.2021. lēmumā Nr. 130 “Par Izglītības un jaunatnes nodaļas izveidošanu”; 
1.7. 29.09.2021. lēmumā Nr. 131 “Par Juridiskās un iepirkumu nodaļas izveidošanu”; 
1.8. 29.09.2021. lēmumā Nr. 132 “Par Personāla nodaļas izveidošanu”; 
1.9. 29.09.2021. lēmumā Nr. 133 “Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidošanu”; 
1.10. 29.09.2021. lēmumā Nr. 134 “Par Sporta nodaļas izveidošanu”; 
1.11. 27.10.2021. lēmumā Nr. 145 “Par Ādažu novada administrācijas izveidošanu”; 
1.12. 27.10.2021. lēmumā Nr. 146 “Par Nekustamā īpašuma nodaļas izveidošanu”; 
1.13. 27.10.2021. lēmumā Nr. 147 “Par Attīstības un projektu nodaļas izveidošanu”; 
1.14. 27.10.2021. lēmumā Nr. 148 “Par Teritorijas plānošanas nodaļas izveidošanu”; 
1.15. 27.10.2021. lēmumā Nr. 149 “Par Infrastruktūras un vides nodaļas izveidošanu”; 
1.16. 27.10.2021. lēmumā Nr. 150 “Par Saimniecības un infrastruktūras daļas 

reorganizāciju”. 

2. Veikt grozījumus Ādažu novada domes 29.09.2021. lēmumā Nr. 136 “Par Ādažu novada 
bāriņtiesas izveidošanu”, aizstājot teikuma daļu  “2021. gada 30. novembri” ar teikuma 
daļu “2021. gada 30. decembri”, un teikuma daļu  “2021. gada 1. novembri” ar teikuma 
daļu “2021. gada 1. decembri” attiecīgajos locījumos. 

3. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam pašvaldības funkciju jautājumos kontrolēt šī 
lēmuma izpildi.  

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  


