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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 14 deputāti:  

Sniedze Brakovska (“Par!”/JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta 

Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), 

Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 

Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA). 

nepiedalās (neattaisnotu iemeslu dēļ): Imants Krastiņš (JKP). 

Administrācijas darbinieki:  Ilona Gotharde 

citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova. 

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai mazinātu 

Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, 

sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) 

režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 13:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pabalstu krīzes situācijā. 

1.§ 

Par pabalstu krīzes situācijā 

(Ilona Gotharde) 

Pašvaldības dome izskatīja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Veckūlu iela 23, Ādaži, Ādažu 

pagasts, Ādažu novads (turpmāk – māja) 24 iedzīvotāju un īpašnieku (visi kopā turpmāk – 

iesniedzēji) šā gada 19. janvāra kolektīvo iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/470) ar 

lūgumu visiem mājas iemītniekiem, kuri dzīvo mājā un ir deklarēti Ādažu novadā, piešķirt 

pabalstu krīzes situācijā 700 euro apmērā katram, jo šā gada 17.janvārī  vētras laikā mājai tika 

norauts jumts, pārtraukta elektroenerģijas piegāde, bojāta apkures un ūdens apgādes sistēma. 

Iesniedzēji lūdz pārskaitīt pabalstu uz mājas vecākā (vārds, uzvārds) AS “(nosaukums)” kontu 

Nr. (numurs) ar mērķi – jumta atjaunošanai mājai Veckūlu ielā 23, Ādažos.  

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

JKP – Jaunā konservatīvā partija; Par!, JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku 

savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa. 
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A. DENIŅA, I. ROZE, I. GOTHARDE, G. KOZLOVSKA, R. KUBULIŅŠ, E. KĀPA, D. 

MIERIŅA debatē par: 

1. mājas iedzīvotājiem, kuri nav uzrakstījuši iesniegumu (A. Deniņa ierosina sazināties ar 

mājas iedzīvotājiem, kuri nav uzrakstījuši iesniegumu); 

2. novada iedzīvotāju saziedoto naudu (R. Kubuliņš informē, ka līdz vakaram varētu tikt 

saziedoti ap 7000 euro); 

3. nepieciešamību noteikt budžetā finansējumu krīzes situācijām; 

4. priekšlikumu segt pabalstu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, attiecīgi 

precizējot lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 11 “Par pabalstu krīzes situācijā” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:09. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


