
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 3.septembrī                             Nr.17 

 

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 12 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Gundars Bojārs (LZP) (attālināti, izmantojot MicrosoftTeam 

platformu), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Jānis Beķers (RA), Liāna Pumpure (RA), Raitis Kubuliņš 

(LZP). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Artis Brūvers, Gunta Dundure, Everita Kāpa, Guntis Porietis, 

Pēteris Sabļins. 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu novada Administratīvās komisijas 

vadītājs Jānis Veinbergs. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 09:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par patapinājuma līguma pagarināšanu temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai. 

2. Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām. 

3. Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas seguma atjaunošana”. 

4. Par aizņēmumu projektam “Priežu ielas seguma atjaunošana”. 

5. Par grozījumu Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 “Par projektu 

„Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”. 

1.§ 

Par patapinājuma līguma pagarināšanu temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai 

(Česlavs Batņa) 

Ziņo, ka dome šā gada 9.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.136 “Par patapinājuma līgumu 

temperatūras mērīšanas ierīces izmantošanai Ādažu vidusskolas sākumskolā” par līguma 

noslēgšanu ar SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” par ķermeņa temperatūras mērīšanas digitālās 

ierīces (turpmāk – ierīce) bezmaksas uzstādīšanu un lietošanu Ādažu vidusskolas sākumskolā 

līdz šā gada 30.augustam. Ādažu vidusskola guva pilnu pārliecību par ierīces efektivitāti, 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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fiksējot katra bērna temperatūru aktīvas bērnu plūsmas laikā. Ierīces darbību pārraugošs 

skolas medicīnas darbinieks atzina, ka ierīces darbība ir ticama, precīza un ātra, tās 

izmantošanas gaitā netika konstatētas tehniskas problēmas, tāpēc Ādažu vidusskola ierosina 

pagarināt noslēgto ar SIA “Baltijas Elektro Sabiedrība” līgumu par ierīces patapinājumu, lai 

arī turpmāk mazinātu iespējamos veselības riskus skolēniem un skolas darbiniekiem. Informē, 

ka no 730 skolēnu vecākiem trīs skolēnu vecāki iebilst pret ierīces izmantošanu sākumskolā, 

paužot viedokli, ka bērni varētu būt pakļauti starojumam. 

M.SPRINDŽUKS, P.SABĻINS, J.NEILANDS, E.KĀPA, E.ŠĒPERS, Č.BATŅA, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.01.00 – 0.07.40] 

par: 

1. ierīces starojumu – veido siltumstarojumu, līdzīgi, kā citas elektriskās ierīces 

(M.Sprindžuks vērš uzmanību, ka ierīce ir sertificēta, līdz ar ko ierīce ir nekaitīga 

bērniem); 

2. ierosinājumu nokopēt ierīces tehnisko dokumentāciju un izdalīt interesentiem; 

3. skolēnu temperatūras mērīšanas procesa administrēšanu (medicīnas darbinieks laika 

posmā no plkst. 7.30 līdz plkst. 8.30 novēro skolēnu temperatūras mērīšanu un, 

atskanot ierīces signālam, kas liecina par paaugstināto temperatūru, atlasa un novēro 

skolēnu atbilstoši Ādažu vidusskolas iekšējās kārtības noteikumiem). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.190 “Par patapinājuma līguma pagarināšanu temperatūras 

mērīšanas ierīces izmantošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām 

(Māris Sprindžuks, Jānis Veinbergs) 

M.SPRINDŽUKS ziņo par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 

2.septembra vēstuli Nr.1-132/7906 “Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvo komisiju” 

un Latvijas Republikas tiesībsarga šā gada 2.septembra vēstuli Nr.6-1/518 “Par Ādažu novada 

domes rīcību”, kuros tiek lūgts iekļaut domes sēdē jautājumu par Administratīvās komisijas 

darbības izvērtējumu, ņemot vērā konstatētos procesuālos pārkāpumus, izskatot 

administratīvā pārkāpuma lietas, kā arī tiesībsarga lūgumus un sniegtās rekomendācijas domei 

par Administratīvās komisijas darbu. Lūdz deputātam Edgaram Verneram, kā bijušajam 

ilggadīgajam Administratīvās komisijas vadītājam sniegt skaidrojumu par komisijas darbu. 

E.VERNERS skaidro, ka Administratīvās komisijas locekļi ir kompetenti un apmeklēja bērnu 

tiesību aizsardzības kursus. Komisijas locekļi strādā atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdz 

ar ko E.Verneram nav juridiskā izglītība, uzrakstīja iesniegumu domei par atbrīvošanu no 

komisijas priekšsēdētāja amata. Informē, ka novadā ir trīs ģimenes, kas atrodas tiesvedības 

procesos, dalot bērnus. Pauž viedokli, ka kamēr bērni nesasniegs 18 gadu vecumu, vecāki 

varētu turpināt tiesvedības procesus un iesniegt sūdzības instancēs. Informē, ka lieta varētu 

sastāvēt no 300 un vairāk lapām un komisijas locekļiem jābūt kompetentiem to izskatīt. 

M.SPRINDŽUKS uzdot deputātiem jautājumu par nepieciešamību domes sēdē atkārtoti 

izskatīt Administratīvās komisijas darbību. Atgādina, ka jautājums par Administratīvas 

komisijas kompetenci tika vairākas reizes skatīts domes sēdēs. [Piezīme: 1) domes šā gada 

26.maija sēdes protokols Nr.10 26.§, pieņemts lēmums Nr.133 “Par izmaiņām 

Administratīvās komisijas sastāvā”; 2) domes šā gada 30.jūnija sēdes protokols Nr.13 18.§, 

tika pieņemts nolikums Nr.10 “Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra 

nolikumā “Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums””; 3) domes šā gada 28.jūlija 

protokols Nr.14 29.§ “Par Administratīvās komisijas kompetenci”.] Pauž viedokli, ka, veicot 

grozījumus komisijas nolikumā un lēmumā par komisijas sastāvu, kā arī izvērtējot komisijas 
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kompetenci, komisijas funkcijas un sastāvs tika sakārtoti tā, lai komisija varētu profesionāli 

pildīt tai noteiktās funkcijas un pienākumus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

P.BALZĀNS pauž viedokli, ka tādas vajadzības nav, jo deputātiem nav jāizskata visas 

Administratīvās komisijas lietas. Situācija ir zināma deputātiem un līdzīga, kā Bāriņtiesā, un 

izskatās pēc neizbēgama procesa. Uzskata, ka Administratīvā komisija strādā kompetenti. 

M.SPRINDŽUKS atgādina, ka dome šā gada 26.maijā pieņēma lēmumu Nr.133 “Par 

izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā”, ievēlot par komisijas priekšsēdētāju Jāni 

Veinbergu, kam ir arī juridiskā izglītība. 

J.VEINERGS ziņo par Andreja Sozinova šā gada 28.augusta iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-

18/20/2442) un šā gada 31.augusta iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/2485) ar lūgumu 

apstiprināt Andreju Sozinovu par Administratīvās komisijas locekli, kā arī atļaut savienot 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 

priekšnieka vietnieka Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieka amatu. Informē, ka Andrejam 

Sozinovam ir atbilstoša kvalifikācija un liela pieredze dažādu, tai skaitā bērnu un ģimenes 

lietu izskatīšanā. 

M.SPRINDŽUKS uzdot deputātiem jautājumu par kandidatūras atbalstu un tās pienesumu 

komisijas darbam. 

E.VERNERS pauž viedokli, ka, apstiprinot Andreju Sozinovu par komisijas locekli, varētu 

uzlaboties sadarbība ar Valsts policiju, kas kavē termiņus un kā dēļ tiek kavēts arī komisijas 

darbs. 

J.VEINBERGS vērš uzmanību, ka komisijas sēdes tagad notiek katru nedēļu, iepriekšējo reizi 

mēnesī vietā. Informē, ka komisija lietu izskatīšanā izmanto sistēmu APUS un komisijas 

locekļiem tagad ir iespēja iepazīties ar lietas materiāliem, kas iepriekš bija pieejami pie 

komisijas sekretāres. Katram komisijas loceklim pirms sēdes ir jāiepazīstas ar lietas 

materiāliem. Komisijas locekļi apmeklēja visus nepieciešamos kursus. Pauž viedokli, ka 

cilvēki izmanto savas tiesības apstrīdēt komisijas pieņemtos lēmumus. 

M.SPRINDŽUKS uzdot deputātiem jautājumu par nepieciešamību vēl izskatīt 

Administratīvās komisijas darbību. 

E.ŠĒPERS pauž viedokli, ka viss ir izskatīts. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 

2.septembra vēstuli Nr.1-132/7906 “Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvo 

komisiju” un Latvijas Republikas tiesībsarga šā gada 2.septembra vēstuli Nr.6-1/518 

“Par Ādažu novada domes rīcību”. 

2. Nesasaukt domes sēdi Administratīvās komisijas darbības izskatīšanai, jo jautājums 

par Administratīvo komisiju tika iepriekš izskatīts domes sēdēs. 

3. Pieņemt lēmumu Nr.191 “Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas seguma atjaunošana” 

(Artis Brūvers) 

Aicina deputātus apstiprināt pašvaldības investīciju projekta “Bukulta ielas seguma 

atjaunošana”  izmaksas 96493,36 euro apmērā. 

M.SPRINDŽUKS vērš uzmanību, ka ziedotāji lūdz no domes garantijas, ka pēc diviem 

gadiem tiem tiks piemērots nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums proporcionāli 

ziedojuma summai. Informē, ka dome nevar tagad pieņemt šādu lēmumu, bet dome ievēros 

paļāvības principu un noteikumi netiks mainīti. 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.192 “Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas seguma 

atjaunošana”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par aizņēmumu projektam “Priežu ielas seguma atjaunošana” 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.193 “Par aizņēmumu projektam “Priežu ielas seguma 

atjaunošana”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 “Par projektu 

„Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

(Gunta Dundure, Pēteris Sabļins) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.194 “Par grozījumu Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā 

Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:59. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 


