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Par Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu  

 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam, pašvaldības dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības 
pārstāvjus un locekļus pašvaldības komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 61. panta pirmajai daļai atsevišķu pašvaldības funkciju 
pildīšanai vai pašvaldības administratīvās teritorijas pārvaldīšanai domes no domes deputātiem un 
attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem var izveidot valdes, komisijas vai darba grupas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 24. punktu 61. panta pirmo 
daļu, likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta otro daļu, 
7.panta ceturto un sesto daļu, 8.¹ panta 4¹.daļu, ņemot vērā amata pretendentu profesionālo 
kvalifikāciju, kompetenci un pieredzi, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 
02.02.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome  

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas komisiju (turpmāk – komisija) 4 (četru) locekļu sastāvā: 
1.1. Kerola DĀVIDSONE – IKSS komitejas priekšsēdētāja, deputāte; 
1.2. Aija KALVĀNE – Izglītības satura un kvalitātes speciāliste; 
1.3. Alise TIMERMANE – LEGZDIŅA - Interešu izglītības koordinatore, 
1.4. Arnis ROZĪTIS – Sporta nodaļas vadītājs. 

2. Apstiprināt Kerolu DĀVIDSONI par komisijas priekšsēdētāju.  

3. Lēmums stājās spēkā reizē ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Interešu un pieaugušo 
neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.  

4. Pēc šī lēmuma 3. punkta izpildes spēku zaudē Carnikavas novada domes 2021. gada 27. 
janvāra lēmums Nr. 1, 21. § “Par izmaiņām Interešu izglītības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmas licencēšanas komisijas sastāvā”. 

5. Personāldaļas vadītājai L.Raiskumai informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem 
Ādažu novada pašvaldības valsts amatpersonu sarakstā likumā „Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajā kārtībā. 

6. Pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks 


