
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 
PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 
 
2022. gada 5. septembrī                             Nr. 33 
 
Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 
kārtībā.  

Sēdi vada: pašvaldības domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 10 deputāti:  

Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 
(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS) (līdz plkst. 09.08), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna 
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS) (līdz plkst. 09.08), Arnis Rozītis (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Liāna Pumpure (LRA); (neattaisnotu iemeslu dēļ): Imants 
Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Everita Kāpa, Guntis Porietis. 

citi: Ādažu novada Sociālā dienesta Kopienas vecākā sociālā darbiniece Gunita Dzene. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēde  notiek klātienē un attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences 
(attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 09:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās” sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobēšanas 
pilotprojektā. 

1.§ 
Par dalību Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba 

attīstība pašvaldībās” sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobēšanas 
pilotprojektā 

(Gunita Dzene) 

Ziņo par dalību sociālā darba metodikas “Sociālais darbs kopienā” aprobēšanas pilotprojektā. 
Informē, ka projekta iegūtās zināšanas ir jauns pavērsiens Latvijas sociālajā darbā, kas aptver 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 
JKP – Jaunā konservatīvā partija; LZS – Latvijas zemnieku savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – 
Saskaņa. 
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pašvaldības sociālā darba pāreju no mikro līmeņa uz mezo līmeni. Kopienas darbs aktivizē, 
iedrošina, atbalsta cilvēkus, lai viņi paši spētu risināt sev būtiskos jautājumus. Kopienas darbs 
veicina pašiniciatīvu un kopienas darbinieka sniegtais atbalsts stimulē cilvēku mācīšanās 
procesu un jaunu kompetenču apguvi. Kopienas darba primārais mērķis ir izvirzīt kopienas 
iedzīvotāju tīklojumu izveidi, lai nepieciešamības gadījumā var tikt aktivizēti. Tādā veidā 
stiprinot pašvaldības iedzīvotāju piederību vietai un kopienai. Kopienas darba praktiskie 
risinājumi tiks aprobēti un pārbaudīti praksē pašvaldībā minētā pilotprojekta īstenošanas gaitā. 

Iesaiste Pilotprojektā atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā 
termiņa prioritātei VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība rīcības 
virzienam RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā uzdevumam U9.1.3: Izveidot 
jaunus sociālos pakalpojumus, U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada 
attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā, U15.1.4: 
Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā. 

A. DENIŅA, G. DZENE, M. SPRINDŽUKS debatē par pilotprojekta ietvaros plānotajām 
aktivitātēm, mācību skaitu, pasniedzējiem, pieredzes apmaiņu, ieteikumu izstrādi katrai 
pašvaldībai un prezentācijas sniegšanu pēc pilotprojekta īstenošanas. 

Plkst. 09.08 G. KOZLOVSKA un R. PAULS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Genovefa Kozlovska 
(LZS), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi.), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 419 “Par dalību sociālā darba metodikas “Sociālais darbs 
kopienā” aprobēšanas pilotprojektā” un sagatavot to parakstīšanai. 

 
Sēdi slēdz plkst. 09:09. 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  
 
 
Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


