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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 29. martā                              Nr. 14 

 

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:  

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), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Artis Brūvers, Everita Kāpa, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila 

Raiskuma. 

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. 09:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu pagasta ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai 

“Carnikavas komunālserviss”. 

2. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 15. decembra lēmumā Nr. 256 

“Par tehniski ekonomisko pamatojumu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

Ādažu novadā””. 

3. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu. 

4. Par Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja iecelšanu amatā. 

 
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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5. Par Ādažu novada pašvaldības domes sēdi 2022. gada aprīlī. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

6. Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi. 

1.§ 

Par Ādažu pagasta ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai 

“Carnikavas komunālserviss” 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 163 “Par Ādažu pagasta ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā 

pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 15. decembra lēmumā Nr. 256 

“Par tehniski ekonomisko pamatojumu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana 

Ādažu novadā”” 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 164 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 15.12.2021. 

lēmumā Nr. 256 “Par tehniski ekonomisko pamatojumu “Atjaunojamo energoresursu 

izmantošana Ādažu novadā””” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 9 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. 

noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja iecelšanu amatā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (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), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis 

Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris 

Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Jānis Leja (S)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 165 “Par Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja iecelšanu amatā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības domes sēdi 2022. gada aprīlī 

(Māris Sprindžuks) 
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Saskaņā ar pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 85. punktu, domes kārtējā sēde notiek mēneša ceturtajā 

trešdienā, plkst. 9.00, un atsevišķos gadījumos domes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt sēdi citā 

laikā. 

Sakarā ar domes priekšsēdētāja paredzēto ārzemju komandējumu šā gada 26. – 30. aprīlī, 

ierosina sasaukt pašvaldības domes sēdi šā gada 25. aprīlī, plkst. 09.00. 

S. BRAKOVSKA ierosina pašvaldības domes šā gada 25. aprīļa sēdi organizēt attālināti. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

Pamatojoties uz pašvaldības domes 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 85. punktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Sasaukt pašvaldības domes sēdi šā gada 25. aprīlī, plkst. 09.00, attālināti. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

6.§ 

Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 166 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:26. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


