ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 9.jūnijā

Nr.11

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 14 deputāti:
Pēteris Balzāns (RA) (no plkst. 12.11), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova
(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA) (no plkst. 12.35), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Gundars Bojārs (LZP).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Everita Kāpa, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Arnis Rozītis.
citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas padomes priekšsēdētājs
Jānis Grasis, Carnikavas novada domes priekšsēdētājas vietniece Genovefa Kozlovska,
Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai
mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada
12.marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu” un likuma “Par valsts
institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid -19 izplatību”, sēde notiek
attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas)
režīmā.
Sēdi atklāj plkst. 12:00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai.
2. Par projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai.
3. Par patapinājuma līgumu ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai
Ādažu vidusskolas sākumskolā.
4. Par precizējumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.97 “Par
maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”.
5. Par grozījumu Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības
amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”.
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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1.§
Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”
atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai
(Māris Sprindžuks (RA))
Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk –
Komunālserviss) savā šā gada 13.maija vēstulē Nr.01-6/402 un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) savā šā gada 28.maija vēstulē Nr.1132/4834 (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/1465) apliecināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā
atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu
kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros īstenotā projekta “Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” (turpmāk – projekts) vispārējo tautsaimniecisko
nozīmību un kompleksā risinājuma saimniecisko pieeju. VARAM lūdza domi pieņemt
pamatotu lēmumu par Projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pārskatīšanu,
pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma aktuālās redakcijas
pielikumu (likumprojekts Nr. 462/Lp13). Dome iepazinās ar Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras (turpmāk – CFLA) šā gada 1.jūnija vēstuli Nr. 4-4/4924 par izmaksām, ko
iespējams iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās, veicot attiecīgus projekta grozījumus.
I.STALIDZĀNE informē, ka pēc finansējuma saņemšanas tiks uzsākti būvēšanas darbi,
iepirkums ir noslēgts un Carnikavas novada dome gaida domes lēmumu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.134 “Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Carnikavā, III kārta” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai
Ādažu novada attīstībai” un sagatavot to parakstīšanai.
2.§
Par projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” atbilstību
administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu novada attīstībai
(Māris Sprindžuks (RA))
CFLA šā gada 17.aprīlī saņēma Carnikavas novada domes ierosinājumu palielināt
attiecināmās izmaksas Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/032
“Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” īstenošanu (turpmāk – projekts) ietvaros.
VARAM savā šā gada 28.maija vēstulē Nr.1-132/4833 (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/1464) un
CFLA savā šā gada 5.maija vēstulē Nr.39-2-40/3109 (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/1464) apliecina,
ka projekta ietvaros plānota pamatskolas pilna apjoma pārbūve, lai attīstītu izglītības
infrastruktūru un nodrošinātu kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura
pakāpenisku ieviešanu. Aizvien pieaugot Carnikavas novada iedzīvotāju skaitam, pamatskolas
esošo telpu kapacitāte ir pilnībā izsmelta, telpas ir jāpaplašina un jānodrošina ergonomiska
mācību vide. Nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā
izglītības iestādē. Pamatskolā nav atsevišķu dabaszinību kabinetu. Sakarā ar vispārējo
ekonomisko situāciju valstī tika noteikts, ka aizņēmuma apjoms nepārsniedz projekta
attiecināmo izmaksu kopējo apmēru, tādēļ neattiecināmās izmaksas, kas bija plānotas arī citu,
ar vispārējo izglītību nesaistītu darbību īstenošanai, projektā netika atbalstītas. Carnikavas
novada dome šā gada 17.aprīlī nosūtīja CFLA 2018.gada 12.jūnijā noslēgtās projekta
vienošanās līguma grozījumus Nr.2, iepriekš tos saskaņojot ar Izglītības un zinātnes
ministriju. Iesniegtie līguma grozījumi palielina attiecināmo izmaksu apjomu. VARAM lūdza
domi pieņemt pamatotu lēmumu par projekta attiecināmo izmaksu palielināšanu, pamatojoties
uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma aktuālās redakcijas pielikumu
(likumprojekts Nr. 462/Lp13). Dome arī iepazinās ar VARAM un CFLA iepriekš minētajām
vēstulēm par Carnikavas novada domes ierosinājumu palielināt attiecināmās izmaksas
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9056578,63 euro apmērā Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta
Nr.8.1.2.0/17/I/032 “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” īstenošanu ietvaros.
G.KOZLOVSKA, M.SPRINDŽUKS, I.STALIDZĀNE, R.KUBULIŅŠ, G.PORIETIS,
J.BEĶERS, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.09.43 – 0.30.18] par:
1. esošās skolas, kas tika celta padomju gados 270 skolēniem un kurā patreiz mācās
vairāk par 400 bērniem, kapacitāti (pēc renovācijas plānots, ka skolu apmeklēs līdz
600 skolēni);
2. skolas izvietošanu un ciema infrastruktūras izmantošanu, iespēju renovēt sporta un
aktu zāles un paplašināt skolas funkcionalitāti (skolas renovācijas laikā mācības
skolēniem tiks organizētas jaunuzceltajā pansionāta ēkā, ko vēlāk varēs izmantot
dažādiem mērķiem);
3. ierosinājumu atbalstīt lēmuma projektu, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt
papildu vietas skolēniem, kuriem atbilstoši izglītības nodrošinājuma prasībām ir
nepieciešams organizēt mācību procesu (R.Kubuliņš informē, ka atturēsies no lēmuma
pieņemšanas, paužot viedokli, ka: 1) plānotie izdevumi 60 tūkst. euro apmērā par
vienu papildu vietu ir nesamērīgi dārgi; 2) skolā konstatētai plaisai, kuras dēļ plānots
skolu nojaukt, trīs gadu laikā netika veikti uzraudzības pasākumi; 3) ekspertīzi veica
un atzinums saņemts tikai no viena eksperta (uz kā pamata tika pieņemts lēmums) un
netika prasīti citu ekspertu atzinumi; 4) domei nav tiesiskā pamatā pieņemt šādu
lēmumu, tā ir VARAM vēlme; 5) vērš uzmanību, ka Ropažos, renovējot skolu un
radot papildu 200 vietas, projekta kopējas izmaksas bija 4 milj. euro, uzskata, ka
Carnikavas novada domes plānotajām projektam ir augstas izmaksas. Pauž viedokli,
ka ekonomiskāk būtu renovēt esošo skolu, šādi samazinot izmaksas, kā arī meklēt
vietu jaunai skolai. I.Stalidzāne skaidro, ka skola atrodas labā vietā ar attīstītu
infrastruktūru un Carnikavas novada dome neatbalsta skolas būvēšanu citā vietā. Vērš
uzmanību, ka skola būs pārbūvēta un esošās 400 vietas tiks papildinātas ar jaunām 200
vietām, kas nozīmē, ka tā ir jaunā skola ar 600 vietām);
4. pieņemamā lēmuma tiesiskumu (G.Porietis informē, ka konsultējās ar VARAM
Pašvaldību attīstības nodaļas vadītāju Dzintru Muzikanti, kura paskaidroja, ka domes
pieņemamajam lēmumam ir rekomendējošs raksturs (ievērojot labas pārvaldības
principu), jo lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu pieņems VARAM un CFLA);
Plkst. 12.35 P.PULKTRAKS piedalās sēdē.
5. priekšlikumu organizēt kopīgas ar Carnikavas novada domes deputātiem domes
Finanšu un Attīstību komiteju sēdes, konsultācijām ar VARAM pārstāvjiem par
pašvaldību darbu pirms novadu apvienošanas un sadarbību kopīgas Attīstības
programmas sagatavošanā.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Pēteris Pultraks
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers
(LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.135 “Par projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un
paplašināšana” atbilstību administratīvi teritoriālajai reformai un ilgtspējīgai Ādažu
novada attīstībai” un sagatavot to parakstīšanai.
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3.§
Par patapinājuma līgumu ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai
Ādažu vidusskolas sākumskolā
(Česlavs Batņa)
SIA ”Baltijas Elektro Sabiedrība” (turpmāk – uzņēmums) savā šā gada 29.maija sadarbības
piedāvājumā par Latvijā pirmās ķermeņa temperatūras mērīšanas digitālās ierīces (turpmāk –
ierīce) uzstādīšanu Ādažu vidusskolas sākumskolā un tās nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
piedāvā domei noslēgt patapinājuma līgumu uz trīs gadiem. Ierīces lietošanas laikā tās
apkalpošanu un garantijas servisu bez atlīdzības nodrošinās uzņēmums. Pēc līguma termiņa
beigām ierīce tiks nodota domes īpašumā bez atlīdzības. Ierīces kopējā vērtība ir 17000 euro
un tā sastāv no E-hibrīda termokameras LEF Thcam 5421 BA 13FA, kalibrēšanas ierīces LEF
BB Thcam 5421 BA 13FA, procesora Core LEF PC Port Client Thcam Clt–1 un portatīvā
datora pamata konfigurācijai LEF SW WSC Clt. Uzņēmums sadarbībā ar ilggadēju partneri
Itālijas uzņēmumu “LEF” piedāvā Latvijā mūsdienīgus risinājumus un tehnoloģijas,
pielāgojot tās šī brīža īpašām vajadzībām. Viens no šādiem rīkiem ir termogrāfiskā ķermeņa
temperatūras mērīšana attālināti uz personas sejas. Iekārta ir pilnībā nekaitīga, tā ir sertificēta
atbilstoši Eiropas Savienības standartu prasībām.
J.GRASIS, E.ŠĒPERS, Č.BATŅA, M.SPRINDŽUKS, P.PULTRAKS, J.BEĶERS debatē
[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.34.56 – 0.48.04] par:
1. vidusskolas organizēto skolēnu vecāku aptauju par ierīces uzstādīšanu skolā (J.Grasis
informē, ka skolēnu vecāku atbildes un viedokļi ir atšķirīgi un dažādi);
2. nepieciešamību saskaņot ierīces uzstādīšanu ar Datu valsts inspekciju un Veselības
ministriju;
3. priekšlikumu veikt ierīces testēšanu, organizējot radošās darbnīcas skolas vasaras
brīvlaikā;
4. ierīces izmantošanas organizatoriskā modeļa izstrādi: nepieciešamību sagatavot
kārtību, kādā tiks nodrošināta skolēnu ar paaugstināto temperatūru atlase, izvietošana
un paziņošana skolēnu vecākiem, kā arī pārbaudes vispārināšanu uz skolotājiem un
skolas darbiniekiem (P.Pultraks informē, ka vīrus var izpausties arī bez augstas
temperatūras, kā arī pauž viedokli, ka medicīnas māsa no sava kabineta nespēs
administrēt skolēnu plūsmu un atlasīt skolēnus ar augstu temperatūru. Vērš uzmanību,
ka svarīgi ir ievērot personīgu higiēnu, mazgājot rokas un ievērojot sanitāras prasības.
Pauž viedokli, ka piedāvātā ierīce nav viennozīmīga vīrusa atklāšanas/noteikšanas
ierīce).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.136 “Par patapinājuma līgumu ķermeņa temperatūras mērīšanas
ierīces izmantošanai Ādažu vidusskolas sākumskolā” un sagatavot to parakstīšanai.
4.§
Par precizējumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.97 “Par
maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”
(Arnis Rozītis)
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību
un ņemot vērā, ka konstatēta kļūda domes šā gada 28.aprīļa lēmumā Nr.97 “Par maksas
pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā” un konkrēti – lēmuma
nolēmumu sadaļas 1.punktā ir pārrakstīšanās kļūda 1.4.apakšpunktā, norādot kļūdainu nomas
maksas piemērošanas termiņu ar šā gada 1.maiju,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
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Precizēt Ādažu novada domes 2020.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.97 “Par maksas
pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā” 1.punktu un izteikt to
šādā redakcijā:
“1. Noteikt šādu nomas maksu Ādažu sporta centra telpu un laukumu iznomāšanai
publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai vai
privāto tiesību subjektam:
1.1. Ar 01.09.2020. peldbaseinam un saunai (1.pielikums);
1.2. Ar 01.09.2020. Galda tenisa zālei (2.pielikums);
1.3. Ar 01.09.2020. Sporta spēļu zālei, Aerobikas zālei un Cīņu zālei (3.pielikums);
1.4. Ar 01.09.2020. pludmales volejbola laukumam, āra basketbola laukumam un
futbola laukumam (4.pielikums).”.
5.§
Par grozījumu Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības
amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”
(Laila Raiskuma)
Domes Saimniecības un infrastruktūras daļas savā šā gada 3.jūnija iesniegumā (reģ.
Nr.ĀND/1-33-72/20/3) informē par Garkalnes novada pašvaldības akceptu līdzfinansēt Ādažu
novada pašvaldības administratīvos izdevumus Baltezera kapsētas uzturēšanai, t.sk. amatam
„kapsētas labiekārtošanas strādnieks” (profesijas kods 9214 03, amata grupa 13. „Fiziskais un
kvalificētais darbs”, saimes apakšgrupa IV, mēnešalgu grupa 5, maksimālā alga 802 euro),
kas tika izveidots ar domes šā gada 28.janvāra lēmumu Nr.28 “Par izmaiņām domes amatu
sarakstā”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137 “Par grozījumu Ādažu novada domes 28.01.2020. lēmumā
Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”” un
sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 12:51.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

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