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Par izmaiņām Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā  

 
Carnikavas novada dome 2011. gada 20. jūlijā pieņēma lēmumu “Par nekustamā īpašuma lietu 
komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 15.§). 

Atbilstoši 2011. gada 20. jūlija nolikuma Nr. CND/INA/2011/31 “Nekustamā īpašuma lietu 
komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) 2. punktam, komisija veic mantas novērtēšanu un 
nekustamo īpašumu nosacītās cenas noteikšanu, normatīvajos aktos paredzētās darbības 
pašvaldības mantas iznomāšanas procesā un citus ar domes lēmumu noteiktus uzdevumus un 
pienākumus. 

Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā tika ievēlēti: 
1) Dina DAUGAVIETE, komisijas priekšsēdētāja, centrālās administrācijas būvvaldes 

nekustamā īpašuma speciāliste; 
2) Genovefa KOZLOVSKA, komisijas priekšsēdētāja vietniece, domes priekšsēdētājas 

vietniece; 
3) Eduards BURĢELIS, deputāts; 
4) Diāna ČŪRIŠKA, Juridiskās nodaļas juriste; 
5) Sanita PUNDIŅA, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

Komisijas priekšsēdētāja D.Daugaviete ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību, 
E.Burģelis vairs nav pašvaldības domes deputāts un Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja S.Pundiņa 
ir mirusi. 

Pašlaik komisija nav lemtspējīga komisijas locekļu sastāva trūkuma dēļ. Saskaņā ar Nolikuma 
12. punktu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā puse no 
komisijas locekļiem. 

Ādažu novada pašvaldības dome vēl nav izveidojusi tās nolikumā noteikto Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisiju, vienlaikus ir nepieciešams nodrošināt komisijas darba 
nepārtrauktību, tajā skaitā, domes 2021. gada 24. novembra lēmuma Nr. 192 “Par pašvaldības 
nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 13 daļas atsavināšanu” 2. punkta izpildi. 

Pašvaldības Juridiskās un iepirkumu nodaļas jurists Agris Grīnvalds ir piekritis ieņemt 
komisijas priekšsēdētāja amatu. 

Agris Grīnvalds ir valsts amatpersona atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 
amatpersonu darbībā” (turpmāk – Likums) 4. panta otrās daļas 1. daļai. 

Likuma 6. panta trešās daļas izpratnē valsts amatpersonai ir atļauts savienot savu valsts 
amatpersonas amatu ar citu amatu tajā publiskas personas institūcijā, kurā tā pilda valsts 
amatpersonas amata pienākumus, ja šī amatu savienošana nerada interešu konfliktu un ja šajā 
likumā vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas 
ierobežojumi. 
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Pašvaldības domes ieskatā amatu savienošana neradīs interešu konfliktu A.Grīnvaldam un 
nepastāv valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 41. panta pirmās daļas 
2. punktu un 61. pantu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
8.1 panta 4.1 daļu, kā arī domes Finanšu komitejas 2022. gada 19. janvāra atzinumu, Ādažu 
novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Ievēlēt pašvaldības Juridiskās un iepirkumu nodaļas juristu Agri Grīnvaldu par Nekustamā 
īpašuma lietu komisijas priekšsēdētāju. 

2. Veikt redakcionālus labojumus komisijas locekļu amatu nosaukumos: 

2.1. Genovefa KOZLOVSKA, komisijas priekšsēdētāja vietniece, deputāte; 

2.2. Diāna ČŪRIŠKA, Īpašumu un infrastruktūras nodaļas vadītāja vietniece. 

3. Noteikt, ka Nekustamā īpašuma lietu komisija darbojas līdz Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanas brīdim. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 

 


