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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 16. martā                               Nr. 11 

 

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), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), 

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

(LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Raivis Pauls (LZS). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ilona Gotharde, Agris Grīnvalds, Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Guntis 

Porietis. 

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. 08:45. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par sadarbību dalībai konkursā speciālistu sagatavošanai darbam ar lietišķās uzvedības 

analīzes (ABA) metodi. 

2. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 14/2022 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā”. 

3. Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas invalīdu biedrībai. 

1.§ 

Par sadarbību dalībai konkursā speciālistu sagatavošanai darbam ar lietišķās uzvedības analīzes 

(ABA) metodi 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

 
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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Pieņemt lēmumu Nr. 102 “Par sadarbību dalībai konkursā speciālistu sagatavošanai darbam ar 

lietišķās uzvedības analīzes (ABA) metodi” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 14/2022 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

(Agris Grīnvalds) 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) šā gada 8. marta atzinumu Nr. 1-18/1773 (turpmāk – atzinums) par pašvaldības 

šā gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2022 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” (turpmāk – noteikumi), kurus VARAM pieņēmusi zināšanai, neizsakot 

iebildumus. 

Vienlaicīgi VARAM norāda, ka noteikumos nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus, proti, 

precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma pantu daļas, svītrot vai precizēt saistošo 

noteikumu 11.2. apakšpunktu, jo iestāde pati var iegūt nepieciešamo informāciju no citas institūcijas, 

kā arī Pārejas noteikumu abus punktus iekļaut VII. nodaļā “Noslēguma jautājumi”. 

Plkst. 08.50 R. KUBULIŅŠ atstāja sēdi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Aizstāt tiesiskajā pamatojumā atsauci uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā” 17. pantu ar 17. panta otro daļu, 21.7 pantu ar 21.7 panta pirmo daļu un 21.9 pantu 

ar 21.9 panta otro daļu. 

2. Svītrot 11.2. apakšpunktu. 

3. Izslēgt Pārejas noteikumu sadaļu un iekļaut Pārejas noteikumu 1. un 2. punktu VII. nodaļā 

“Noslēguma jautājumi”, mainot noteikumu punktu numerāciju attiecīgi uz 25. un 26. punktu. 

Plkst. 08.51 R. KUBULIŅŠ piedalās sēdē. 

3.§ 

Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas invalīdu biedrībai 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 103 “Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas invalīdu 

biedrībai” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 08:51. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


