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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2021. gada 1. jūlijā

Nr. 2

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 15 deputāti:
Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš
(JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA),
Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Everita Kāpa, Edgars Liepiņš, Guntis Porietis, Laila Raiskuma.
citi: Ādažu novada pašvaldības Carnikavas novada domes izpilddirektors Raimonds
Garenčiks, Ādažu novada pašvaldības Carnikavas novada domes Juridiskās nodaļas vadītāja
Ilona Gotharde, Ādažu novada pašvaldības Carnikavas novada domes Finanšu vadības
nodaļas vadītājas vietniece Anita Snigireva.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:30.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Par Ādažu novada pašvaldības nolikumu.
Par domes priekšsēdētāja vietniekiem.
Par pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu.
Par domes komiteju ievēlēšanu.
Par Reorganizācijas komisiju.
Par Ādažu novada ģērboni.
Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku paraksta tiesībām.
Par grāmatvedības datorprogrammu.
1.§
Par Ādažu novada pašvaldības nolikumu
(Everita Kāpa)

Ziņo par saistošo noteikumu “Ādažu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie
noteikumi) projektu, kas nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
Deputātu piederība politiskajai partijai:
JKP – Jaunā konservatīvā partija; JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku savienība;
LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa.
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M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, E. KĀPA, G. PORIETIS, K. SAVICKA, I. KRASTIŅŠ,
V. BULĀNS, G. BOJĀRS, G. KOZLOVSKA, J. LEJA, A. DENIŅA, R. PAULS, S.
BRAKOVSKA, L. RAISKUMA, G. MIGLĀNS, K. MIĶELSONE debatē [domes sēdes
audio ieraksta laiks 0.04.31 – 2.08.52] par redakcionālajiem labojumiem saistošo noteikumu
projektā:
1. ierosinājumu saistošo noteikumu projekta 6.11.1. un 6.11.2. apakšpunktā minētās
iestādes (struktūrvienība “Carnikavas Tautas nams “Ozolaine”” un struktūrvienība
“Carnikavas novadpētniecības centrs) norādīt kā iestādes (pēc debatēm deputāti
vienojas atstāt saistošo noteikumu 6.11.1. un 6.11.2. apakšpunktā minētās iestādes bez
izmaiņām);
2. priekšlikumu saistošo noteikumu projekta 14.4. apakšpunktā minēto Tautsaimniecības
komiteju nosaukt par Vides un tautsaimniecības komiteju (pēc debatēm deputāti
vienojas atstāt saistošo noteikumu 14.4. apakšpunktu negrozītu);
3. ierosinājumu svītrot saistošo noteikumu projekta 16.3.1. apakšpunktu – Meža un
ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija (deputāti piekrīt ierosinājumam);
4. ierosinājumu papildināt saistošo noteikumu projekta 28. punktu ar vārdiem
“Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādi
“Riekstiņš”, Siguļu pirmsskolas izglītības iestādi “Piejūra” un pašvaldības aģentūru
“Carnikavas komunālserviss”” (deputāti piekrīt ierosinājumam);
5. svītrot saistošo noteikumu projekta 32. punktā vārdus “komisijas un” (deputāti piekrīt
ierosinājumam);
6. E. Kāpa vērš uzmanību saistošo noteikumu projekta 33. punktam, kurā pašvaldības
domes priekšsēdētājam ir noteikti divi vietnieki – domes priekšsēdētāja vietnieks
pašvaldības funkciju jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības
jautājumos (deputāti piekrīt ierosinājumam);
7. priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projekta 45. punktu (Attīstības komitejas
funkcijas) ar apakšpunktu par e-pārvaldību (informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas ieviešana pārvaldības darbībā un procesu uzlabošanā, lai palielinātu
efektivitāti, pārredzamību un iedzīvotāju iesaistīšanos) (deputāti piekrīt
priekšlikumam);
8. priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projekta 46. punktu (Tautsaimniecības
komitejas funkcijas) ar apakšpunktu par dabas resursu pārvaldību un uzņēmējdarbības
attīstību (deputāti piekrīt priekšlikumam);
Plkst. 14.31 A. DENIŅA atstāj sēdi.
Plkst. 14.33 A. DENIŅA piedalās sēdē.
9. E. Kāpa vērš uzmanību saistošo noteikumu projekta 50. punktam, kurā noteikti
komiteju sēžu datumi un laiki (deputāti piekrīt ierosinājumam);
10. ierosinājumu par mutisku priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu par tiem sēdes laikā
(deputāti atbalsta saistošo noteikumu projekta 58. punkta precizēšanu);
11. ierosinājumu svītrot no saistošo noteikumu projekta 74. punktā vārdus “kas nav
publiskojami līdz to pieņemšanai vai ilgāk” (deputāti piekrīt ierosinājumam);
12. priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projekta 83. punktu ar norādi uz portālu
www.latvija.lv (deputāti piekrīt priekšlikumam);
13. ierosinājumu precizēt saistošo noteikumu 86. punktu, nosakot, ka, ja deputāts nevar
piedalīties sēdē, tad viņam līdz tās sākumam un ne vēlāk kā vienu stundu pirms
ārkārtas sēdes jāpaziņo domes priekšsēdētājam vai protokolētājam par neierašanās
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iemesliem, pretējā gadījumā prombūtne tiek atzīta par neattaisnotu (deputāti piekrīt
ierosinājumam);
14. D. Mieriņa, komentējot saistošo noteikumu projekta 91. punktu, informē, ka
Carnikavas novada domes deputāti tika pilnībā nodrošināti ar datortehniku un
telefoniem, kā arī ierosina pašvaldības domes sēdēm izmantot Carnikavas novada
domes esošo materiāl-tehnisko nodrošinājumu, kā arī organizēt Carnikavā izbraukuma
sēdes (deputāti piekrīt priekšlikumam);
Plkst. 15.35 I. KRASTIŅŠ un A. DENIŅA atstāj sēdi.
Plkst. 15.37 A.DENIŅA piedalās sēdē.
Plkst. 15.38 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē.
15. iespēju deputātiem tikšanām ar iedzīvotājiem izmantot pašvaldības telpas (deputāti
piekrīt ierosinājumam).
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” un
sagatavot tos parakstīšanai.
2.§
Par domes priekšsēdētāja vietniekiem
(Māris Sprindžuks)
Informē, ka pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanu sarīkošanai jāievēlē Balsu
skaitīšanas komisija (turpmāk – komisija).
S. BRAKOVSKA piesakās darbam komisijā.
R. PAULS piesakās darbam komisijā.
I. GOTHARDE piesakās darbam komisijā.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Ievēlēt Balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: S. Brakovska, R. Pauls, I. Gotharde.
Par komisijas priekšsēdētāju komisija ievēlē S. Brakovsku.
M. SPRINDŽUKS aicina izvirzīt kandidatūras pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka
pašvaldības funkciju jautājumos amatam. Izvirza I. Krastiņu.
Citi kandidāti netiek pieteikti.
I. KRASTIŅŠ piekrīt piedāvājumam.
***
No plkst. 15.42 līdz plkst. 15.49 pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei,
balsošanai, balsu skaitīšanai.
***
Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo komisijas priekšsēdētāja S. Brakovska. Saskaņā ar šā
gada 1. jūlija balsu skaitīšanas protokolu Nr. 2 “Par balsu skaitīšanas rezultātiem Ādažu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās” (1. pielikums), balsu skaitīšanas komisija
konstatēja:
1. deputātiem izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes;
2. par derīgām atzītas 15 vēlēšanu zīmes;
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3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav;
4. par I. Krastiņu vienbalsīgi balsoja 15 deputāti (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze
Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP),
Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja
(S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta otro daļu, 21. panta pirmās daļas 10.
punktu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus (1. pielikums),
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa
Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns
(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA), Māris
Sprindžuks (LRA)), „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu I. KRASTIŅU par Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieku pašvaldības funkciju jautājumos.
M. SPRINDŽUKS aicina izvirzīt kandidatūras pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka
attīstības jautājumos amatam. Izvirza K. Miķelsoni.
G. BOJĀRS izvirza D. Mieriņu.
Citi kandidāti netiek pieteikti.
K. Miķelsone piekrīt piedāvājumam.
D. Mieriņa piekrīt piedāvājumam.
***
No plkst. 15.50 līdz plkst. 15.57 pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei,
balsošanai, balsu skaitīšanai.
***
Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo komisijas priekšsēdētāja S. Brakovska. Saskaņā ar šā
gada 1. jūlija balsu skaitīšanas protokolu Nr. 2 “Par balsu skaitīšanas rezultātiem Ādažu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās” (1. pielikums), balsu skaitīšanas komisija
konstatēja:
1. deputātiem izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes;
2. par derīgām atzītas 15 vēlēšanu zīmes;
3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav;
4. par K. Miķelsoni balsoja 10 deputāti (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA),
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Imants Krastiņš
(JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris
Sprindžuks (LRA)), pret – 5 deputāti (Gundars Bojārs (LZP), Genovefa Kozlovska
(LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS));
5. par D. Mieriņu balsoja 5 deputāti (Gundars Bojārs (LZP), Genovefa Kozlovska (LZS),
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS)), pret – 10 deputāti
(Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta
Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna
Miķelsone (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta otro daļu, 21. panta pirmās daļas 10.
punktu, 40.panta pirmo un ceturto daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus (1. pielikums),
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atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Jānis
Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), „pret”
– 5 (Gundars Bojārs (LZP), Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns
(LZS), Raivis Pauls (LZS)), „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt deputāti K. MIĶELSONI par Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
vietnieku attīstības jautājumos.
3.§
Par pašvaldības izpilddirektora apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks)
M. SPRINDŽUKS izvirza G. Porieti pašvaldības izpilddirektora amatam.
M. SPRINDŽUKS, R. PAULS, L. RAISKUMA, G. PORIETIS, D. MIERIŅA, G. BOJĀRS,
E. KĀPA, I. KRASTIŅŠ, G. MIGLĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 2.29.02 –
2.49.07] par:
1. pašvaldības izpilddirektora amata aprakstu, darba pieredzi, kvalifikāciju;
2. G. Porieša dzīves gājumu un darba rezultātiem iepriekšējā periodā;
3. izpilddirektora vietnieku (M. Sprindžuks informē, ka iespējams būs Pārvaldes vai
Administrācijas vadītājs, vai arī Reorganizācijas komisijas darba rezultātā tiks
piedāvāts cits darba modelis).
***
No plkst. 16.17 līdz plkst. 16.21 pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei,
balsošanai, balsu skaitīšanai.
***
Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo komisijas priekšsēdētāja S. Brakovska. Saskaņā ar šā
gada 1. jūlija balsu skaitīšanas protokolu Nr. 3 “Par balsu skaitīšanas rezultātiem Ādažu
novada domes izpilddirektora vēlēšanās” (2. pielikums), balsu skaitīšanas komisija konstatēja:
1. deputātiem izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes;
2. par derīgām atzītas 15 vēlēšanu zīmes;
3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav;
4. par G. Porieti vienbalsīgi balsoja 15 deputāti (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze
Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP),
Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja
(S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 11. punktu, 40. panta pirmo
un ceturto daļu, ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus (2. pielikums), atklāti balsojot, ar 15
balsīm „par” (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)),
„pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Ievēlēt G. Porieti par Ādažu novada pašvaldības izpilddirektoru.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par iecelšanu Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora
amatā” un sagatavot to parakstīšanai.
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4.§
Par domes komiteju ievēlēšanu
(Māris Sprindžuks)
4.1. Par Finanšu komitejas vēlēšanām
M.SPRINDŽUKS informē, ka atbilstoši domes šā gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.
1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.1. apakšpunktam, Finanšu komiteju ievēlē
15 locekļu sastāvā. Aicina deputātus pieteikties darbam Finanšu komitejā.
Visi deputāti piesakās darbam Finanšu komitejā.
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par pieteikto deputātu sarakstu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 10.
punktu, 50. pantu, 51. pantu, 54. pantu, kā arī saskaņā ar domes šā gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.1. apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Ievēlēt Finanšu komiteju šādā sastāvā:
1. G. Bojārs;
2. S. Brakovska;
3. V. Bulāns;
4. K. Dāvidsone;
5. A. Deniņa;
6. A. Rozītis;
7. G. Kozlovska;
8. I. Krastiņš;
9. J. Leja;
10. D. Mieriņa;
11. G. Miglāns;
12. K. Miķelsone;
13. R. Pauls;
14. K. Savicka;
15. M. Sprindžuks.
4.2. Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas vēlēšanām
M. SPRINDŽUKS aicina deputātus pieteikties darbam Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā
komitejā.
R. PAULS piesakās.
G. KOZLOVSKA piesakās.
S. BRAKOVSKA piesakās.
A. DENIŅA piesakās.
K. SAVICKA piesakās.
K. DĀVIDSONE piesakās.
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A. ROZĪTIS piesakās.
Citi kandidāti netiek pieteikti.
M.SPRINDŽUKS informē, ka atbilstoši domes šā gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.
1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.2. apakšpunktam, Izglītības, kultūras, sporta
un sociālo komiteju ievēlē 7 locekļu sastāvā. Ierosina balsot par pieteikto deputātu sarakstu.
Deputāti atbalsta ierosinājumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 10.
punktu, 50. pantu, 51. pantu, 54. pantu, kā arī saskaņā ar domes šā gada 1. jūlija saistošo
noteikumu Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.2. apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Ievēlēt Izglītības, kultūras, sporta un sociālo komiteju šādā sastāvā:
1. S. Brakovska;
2. K. Dāvidsone;
3. A. Deniņa;
4. G. Kozlovska;
5. R. Pauls;
6. K. Savicka;
7. A. Rozītis.
4.3. Par Attīstības komitejas vēlēšanām
M. SPRINDŽUKS aicina deputātus pieteikties darbam Attīstības komitejā.
V. BULĀNS piesakās.
I. KRASTIŅŠ piesakās.
J. LEJA piesakās.
S. BRAKOVSKA piesakās.
K. MIĶELSONE piesakās.
D. MIERIŅA piesakās.
G. MIGLĀNS piesakās.
M. SPRINDŽUKS piesakās.
G. BOJĀRS piesakās.
Citi kandidāti netiek pieteikti.
M.SPRINDŽUKS informē, ka atbilstoši domes šā gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.
1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.3. apakšpunktam, Attīstības komiteju ievēlē
9 locekļu sastāvā. Ierosina balsot par pieteikto deputātu sarakstu.
Deputāti atbalsta ierosinājumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 10.
punktu, 50. pantu, 54. pantu, kā arī saskaņā ar domes šā gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.
1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.3. apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
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Ievēlēt Attīstības komiteju šādā sastāvā:
1. G. Bojārs;
2. S. Brakovska;
3. V. Bulāns;
4. I. Krastiņš;
5. J. Leja;
6. D. Mieriņa;
7. G. Miglāns;
8. K. Miķelsone;
9. M. Sprindžuks.
4.4. Par Tautsaimniecības komitejas vēlēšanām
M. SPRINDŽUKS aicina deputātus pieteikties darbam Tautsaimniecības komitejā.
A. ROZĪTIS piesakās.
V. BULĀNS piesakās.
I. KRASTIŅŠ piesakās.
J. LEJA piesakās.
K. MIĶELOSNE piesakās.
G. BOJĀRS piesakās.
G. MIGLĀNS piesakās.
M. SPRINDŽUKS piesakās.
D. MIERIŅA piesakās.
Citi kandidāti netiek pieteikti.
M.SPRINDŽUKS informē, ka atbilstoši domes šā gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.
1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.4. apakšpunktam, Tautsaimniecības
komiteju ievēlē 9 locekļu sastāvā. Ierosina balsot par pieteikto deputātu sarakstu.
Deputāti atbalsta ierosinājumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 20. panta pirmo daļu, 21. panta pirmās daļas 10.
punktu, 50. pantu, 54. pantu, kā arī saskaņā ar domes šā gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.
1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 14.4. apakšpunktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Ievēlēt Tautsaimniecības komiteju šādā sastāvā:
1. G. Bojārs;
2. V. Bulāns;
3. I. Krastiņš;
4. J. Leja;
5. D. Mieriņa;
6. G. Miglāns;
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7. K. Miķelsone;
8. A. Rozītis;
9. M. Sprindžuks.
***
E. KĀPA informē, ka katrai komitejai pirmajā sēdē būs jāievēlē komitejas priekšsēdētājs un
komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
Deputāti pieņem informāciju zināšanai.
***
5.§
Par Reorganizācijas komisiju
(Guntis Porietis)
Ierosina Apvienošanas komisijas izstrādāto dokumentu “Jaunveidojamā Ādažu novada
pašvaldības administratīvās struktūras projekts” (turpmāk – projekts) apstiprināt secīgi, tikko
ir vienošanās par struktūrvienību vai iestādi.
M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, J. LEJA, G. BOJĀRS, I. KRASTIŅŠ, K. MIĶELSONE,
L. RAISKUMA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 3.01.45 – 3.15.50] par:
1. projekta apstiprināšanu (M. Sprindžuks ierosina izskatīt projektu pilnībā, ņemot vērā,
ka pašvaldības domes Administrācija ir vienota un to nevar balsot pa daļām);
2. D. Mieriņas ierosinājumu darbam piesaistīt pastāvīgas komitejas, ņemot vērā to
funkcijas un atbildību par iestāžu, kas atrodas komiteju pārraudzībā, reorganizāciju;
3. komisijas darba termiņu (komisijas priekšsēdētājam doto uzdevumu organizēt
komisijas darbu un, pēc gatavības, bet ne vēlāk kā līdz šā gada 26. oktobrim
nodrošināt domes lēmumu projektu par pašvaldības reorganizācijas jautājumiem
izskatīšanu domes sēdēs);
4. komisijas sastāvu (J. Leja piesakās darbam komisijā un piedāvā visiem deputātiem
piedalīties komisijas darbā. D. Mieriņa ierosina skatīt komisijas precizēto projektu
Finanšu komitejas sēdē. K. Miķelsone piedāvā komisijas sastāvā iekļaut Apvienošanas
komisijas locekļus, lai pamatotu projektā iekļautos risinājumus, kā arī aicina iekļaut
komisijas sastāvā pašvaldības izpilddirektoru).
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par Reorganizācijas komisiju” un sagatavot to parakstīšanai.
6.§
Par Ādažu novada ģērboni
(Guntis Porietis)
Ziņo, ka likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punkts paredz, ka pašvaldības
dome drīkst noteikt novada simboliku, t.sk. ģerboni. Ģerbonis ir saskaņā ar heraldikas
nosacījumiem izstrādāts atsevišķs apzīmējums vai apzīmējumu kopums, kas ietverts formā un
reprezentē īpašnieku.
S. BRAKOVSKA, A. DENIŅA, G. KOZLOVSKA, M. SPRINDŽUKS, I. KRASTIŅŠ, G.
PORIETIS, A. ROZĪTIS, R. GARENČIKS, V. BULĀNS, E. KĀPA debatē [domes sēdes
audio ieraksta laiks 3.18.55 – 3.29.21] par:
1. ierosinājumu iekļaut darba grupas sastāvā Carnikavas Novadpētniecības centra
vadītāju Olgu Rinkus;
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2. priekšlikumu ģerboņa izstrādei piesaistīt sabiedrību, tai skaitā mācību iestāžu
audzēkņus;
3. darba uzdevuma māksliniekiem izstrādi (darba grupas darba rezultāts);
4. termiņu ģerboņa izveidošanai un iesniegšanai domei (deputāti ierosina šā gada 26.
oktobri);
5. priekšlikumu vērsties pie dizaineriem ģerboņa izveidošanai;
6. priekšlikumu par darba grupas vadītāju noteikt Muzeju projektu vadītāju Elitu
Pētersoni (deputāti atbalsta priekšlikumu).
Plkst. 17.01 A. DENIŅA atstāj sēdi.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA)), „pret” – nav, „atturas” –
nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par Ādažu novada ģērboni” un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku paraksta tiesībām
(Edgars Liepiņš)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA)), „pret” – nav, „atturas” –
nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldības pirmā paraksta tiesības ir:
1.1. domes priekšsēdētājam;
1.2. domes priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos;
1.3. domes priekšsēdētāja vietniekam pašvaldības funkciju jautājumos;
1.4. pašvaldības izpilddirektoram.
2. Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldības otrā paraksta tiesības ir:
2.1. Grāmatvedības daļas vadītājam;
2.2. galvenajam grāmatvedim;
2.3. galvenā grāmatveža vietniekam.
8.§
Par grāmatvedības datorprogrammu
(Edgars Liepiņš)
Ziņo par grāmatvedības programmu GVEDIS un HORIZON salīdzinājumu.
Plkst. 17.04 A. DENIŅA piedalās sēdē.
G. BOJĀRS, E. LIEPIŅŠ, M. SPRINDŽUKS, G. KOZLOVSKA, A. SNIGIREVA, G.
PORIETIS, I. KRASTIŅŠ debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 3.34.34 – 3.41.29] par:
1. programmu uzturēšanu un izstrādātāja izcelsmes valsti;
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2. abu programmu funkciju salīdzinājumu un nepieciešamību pariet uz jaunu GVEDIS
programmu līdz šā gada beigām.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par grāmatvedības datorprogrammu” un sagatavot to
parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 17.12.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2021.gada ________________
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