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Par izmaiņām Īpašumu un infrastruktūras nodaļas struktūrā 

Ādažu novada pašvaldības dome 26.01.2021 pieņēma lēmumu Nr. 42 “Par Infrastruktūras un 
vides nodaļas un Nekustamā īpašuma nodaļas reorganizāciju” un izveidoja Īpašumu un 
infrastruktūras nodaļu, kā rezultātā tika likvidēta viena amata vieta Nekustamā īpašuma nodaļā 
– vecākais nekustamā īpašuma speciālists. 

Pārskatot Īpašumu un infrastruktūras nodaļas (turpmāk – ĪIN) noteiktās funkcijas un 
cilvēkresursus to izpildei, pašvaldība konstatēja, ka ir nepieciešams izveidot amata vietu 
“nekustamā īpašuma speciālists”, ar šādiem galvenajiem pienākumiem: 

1) apzināt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus; 

2) sagatavot domes lēmumu un līgumu projektus par nekustamo īpašumu iegādi un 
atsavināšanu; 

3) organizēt un veikt nepieciešamās darbības pašvaldības zemes piešķiršanai nomas 
lietošanā vai nomas attiecību izbeigšanai; 

4) nodrošināt informācijas sagatavošanu domes pastāvīgajām komitejām un domei 
lēmumu pieņemšanai amata atbildības jomās; 

5) sagatavot nepieciešamo dokumentāciju jautājumu izskatīšanai Pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisijā (tai skaitā, komisijas sēžu protokoli, izsoles 
noteikumi, paziņojumi, atsavināšanas un citu līgumu projekti, domes lēmumu projekti, 
u.tt.), kā arī komisijas priekšsēdētāja uzdevumā veikt citas darbības komisijas darba 
izpildes organizēšanai (tai skaitā, darbs ar informāciju elektronisko izsoļu vietnē 
https://izsoles.ta.gov.lv); 

6) sniegt konsultācijas Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 
atbilstības jautājumos pašvaldības darbiniekiem, domes vadībai, deputātiem un 
privātpersonām. 

Amata izveides ietekme uz pašvaldības budžetu 2022. gadā būs 15 758 eiro (t. sk. sociālās 
garantijas un darba devēja nodoklis). Nepieciešamie finanšu līdzekļi nav iekļauti pašvaldības 
2022. gada budžetā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5. panta sesto daļu, 21. panta pirmās daļas 8. un 13. 
punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15. panta trešās daļas 2. punktu un 30. pantu, Valsts 
un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, Ministru kabineta 2010. 
gada 30. novembra noteikumiem Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, 
Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 „Ādažu novada 
pašvaldības nolikums” 19. punktu un Finanšu komitejas 16.03.2022. atzinumu, Ādažu novada 
pašvaldības dome  



NOLEMJ: 

1. Ar 2022. gada 1. maiju izveidot Īpašumu un infrastruktūras nodaļā amatu “nekustamā 
īpašuma speciālists”. 

2. Veikt grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 
“Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” un izteikt tā 2. 
pielikuma sadaļu “ĪPAŠUMU UN INFRASTRUKTŪRAS NODAĻAS DARBINIEKU 
(AMATPERSONU) AMATALGU SARAKSTS 2022. GADAM” jaunā redakcijā 
(pielikumā). 

3. 2022. gadā neieviest Ādažu novada administrācijas amatu “iekšējais auditors” un tā 
uzturēšanai apstiprinātos finanšu līdzekļus novirzīt lēmuma 1. punkta izpildei. 

4. Pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai sagatavot grozījumu Ādažu novada 
pašvaldības 2022. gada budžetā un iekļaut Īpašumu un infrastruktūras nodaļas budžeta 
tāmē finanšu līdzekļus 15 758 eiro apmērā. 

5. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs            M. Sprindžuks  
 


