
 
 

LĒMUMS 

Ādažos, Ādažu novadā 

2022. gada 27. jūlijā                                    Nr. 360 

 

Par Īpašuma un infrastruktūras nodaļas reorganizāciju 

Ādažu novada pašvaldības dome 26.01.2022. pieņēma lēmumu Nr. 42 “Par Infrastruktūras un 

vides nodaļas un Nekustamā īpašuma nodaļas reorganizāciju”, apvienojot nodaļu radniecīgas 

funkcijas pašvaldības īpašumu pārvaldīšanai un izmantošanas plānošanai. 

Izvērtējot Īpašuma un infrastruktūras nodaļas (turpmāk – ĪIN) un pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – Aģentūra) funkcijas pašvaldības īpašumu 

pārvaldīšanai un faktiskos darba organizācijas apstākļus 2022. gadā, ir lietderīgi reorganizēt 

Īpašuma un infrastruktūras nodaļu, tās vietā izveidojot Nekustamo īpašumu nodaļu pašvaldības 

funkciju izpildei nekustamo īpašumu atsavināšanas, adresācijas, u.c. jautājumos, un nodot 

Aģentūrai pārējās ĪIN funkcijas. 

Reorganizācijas rezultātā tiks novērsta ĪIN un Aģentūras funkciju dublēšanās un Aģentūra tiks 

pastiprināta ar tai piekritīgo funkciju plānošanas un izpildes speciālistiem.  

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 3. punktu un 30. pantu un 

Finanšu komitejas 20.07.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Reorganizēt Ādažu novada administrācijas struktūrvienību “Īpašumu un infrastruktūras 

nodaļa” un uz tās bāzes izveidot struktūrvienību “Nekustamā īpašuma nodaļa”, kurai 

uzsākt darbību 2022. gada 1. septembrī. 

2. Ar 2022. gada 1. septembri slēgt: 

2.1. ĪIN šādus amatus: 

2.1.1. “nodaļas vadītājs”; 

2.1.2. “nodaļas vadītāja vietnieks”; 

2.1.3. “lietvedības vadītājs”; 

2.2. Aģentūras amatu “direktora vietnieks”. 

3. Ar 2022. gada 1. septembri pārcelt: 

3.1. no ĪIN uz Aģentūru šādus amatus: 

3.1.1. “energopārvaldnieks/inženieris”; 

3.1.2. “hidromeliorācijas inženieris”; 

3.1.3. “būvinženieris”; 

3.1.4. “ceļu ekspluatācijas inženieris”; 

3.1.5. “vides inženieris”; 
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3.1.6. “vides aizsardzības inspektors”; 

3.2. no ĪIN uz Nekustamā īpašuma nodaļu šādus amatus: 

3.2.1. “nekustamā īpašuma un zemes lietošanas speciālists”; 

3.2.2. “nekustamā īpašuma un adresācijas speciālists”; 

3.2.3. “nekustamā īpašuma speciālists”. 

4. Ar 2022. gada 1. septembri izveidot: 

4.1. Aģentūrā šādus amatus: 

4.1.1. “direktora 1. vietnieks”; 

4.1.2. “direktora 2. vietnieks”; 

4.1.3. “klientu apkalpošanas un sabiedrisko attiecību speciālists”; 

4.2. Nekustamā īpašuma nodaļā amatu “nodaļas vadītājs”. 

5. Nekustamā īpašuma nodaļa ir ĪIN amatu, personāla un budžeta tāmju pārņēmēja nekustamā 

īpašuma izmantošanas, finanšu, mantas, tiesību, saistību un darba organizācijas 

jautājumos, ciktāl normatīvajos aktos, domes lēmumos un pašvaldības rīkojumos nav 

noteikts citādi. 

6. Aģentūra ir ĪIN pārējo amatu, personāla un budžeta tāmju pārņēmēja nodaļas finanšu, 

mantas, tiesību, saistību un darba organizācijas jautājumos, ciktāl normatīvajos aktos, 

domes lēmumos un pašvaldības rīkojumos nav noteikts citādi. 

7. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja iecelšanu 

amatā un Aģentūras direktoram organizēt lēmuma 4.1. apakšpunkta izpildi normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

8. Ar šo lēmumu spēku zaudē Ādažu novada pašvaldības domes 26.01.2022. lēmums Nr. 42 

“Par Infrastruktūras un vides nodaļas un Nekustamā īpašuma nodaļas reorganizāciju”. 

9. Pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniekam pašvaldības funkciju jautājumos kontrolēt 

lēmuma izpildi. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs            M. Sprindžuks  


