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Par izmaiņām domes komisiju sastāvā 

  
Ar Carnikavas novada domes 2011. gada 20. jūlija lēmumu “Par izsoles komisijas sastāva un 
nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.13, 14.§), pašvaldības Centrālās administrācijas 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs Vilis Zinkevičs tika ievēlēts par Izsoles 
komisijas locekli.  

Ar Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 31. augusta lēmumu Nr. 72 “Par grozījumiem 
Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par Projektu uzraudzības 
komisijas izveidošanu””, Vilis Zinkevičs, kā Centrālās administrācijas Attīstības plānošanas 
nodaļas vadītāja vietnieks, tika ievēlēts Projektu uzraudzības komisijā. 

Saskaņā ar Carnikavas novada domes lēmumiem, Carnikavas Būvvaldes Nekustamā īpašuma 
speciāliste Dina Daugaviete bija ievēlēta šādās komisijās: 

1) Izsoles komisijā, kā komisijas priekšsēdētāja vietniece (20.07.2011. lēmums (protokols 
Nr.13, 14.§)); 

2) Nekustamā īpašuma lietu komisijā, kā komisijas priekšsēdētāja (20.07.2011. lēmums 
(protokols Nr.13, 15.§)); 

3) Atlīdzības noteikšanas komisijā, kā komisijas locekle (04.04.20212. lēmums (protokols 
Nr.7, 2.§)); 

4) Komisijā ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai, kā 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece (18.02.2015. lēmums (protokols Nr.3, 27.§)). 

V.Zinkevičs un D.Daugaviete ir izbeiguši darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību, un rakstveidā 
informējuši, ka nevēlas turpināt darbu komisijās. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 61. 
pantu, kā arī domes Finanšu komitejas 2022. gada 19. janvāra atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Vili ZINKEVIČU no Izsoles komisijas un Projektu uzraudzības komisijas locekļa 
amata ar 2021. gada 30. decembri (pēdējā darba tiesisko attiecību diena). 

2. Atcelt Dinu DAUGAVIETI no Izsoles komisijas priekšsēdētāja vietnieces, Komisijas ar 
lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai priekšsēdētāja vietnieces, 
Nekustamā īpašuma lietu komisijas priekšsēdētājas un Atlīdzības noteikšanas komisijas 
locekles amata ar 2021. gada 30. decembri (pēdējā darba tiesisko attiecību diena). 

3. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs                        M. Sprindžuks 


