Ādažu novada pašvaldība
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2021. gada 27. jūlijā

Nr. 4

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:
Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone
(LRA), Arta Deniņa (JKP) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš
(JKP) (piedalās no plkst. 09.08), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS),
Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA).
Administrācijas darbinieki: Juris Antonovs, Lelde Balode, Artis Brūvers, Dina Daugaviete,
Gunārs Dzenis, Silvis Grīnbergs, Everita Kāpa, Volli Kukk, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone,
Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Rita Rossoha-Sadoviča.
citi: Ādažu novada pašvaldības Ādažu novada domes Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 09:00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. jūlija sēdes darba kārtības
apstiprināšanu.
2. Memoranda par sociālā darba attīstību pašvaldībās svinīga parakstīšana.
3. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu.
4. Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti par darbību šā gada I pusgadā.
5. Par informatīvu ziņojumu par Ādažu pašvaldības dalību Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrībā.
6. Par Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” jauno grupu izveides un
jauno amata vietu stāšanās spēkā datuma maiņu.
7. Par subsīdijām sportam 2021. gadā.
8. Par atbalstu basketbola un florbola komandu dalībai LBS Reģionālajā līgā un LFS
augstākajā līgā.
9. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.novembra lēmumā Nr.88 “Par
Kapavietu komisijas izveidi”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Imantu ielā 26.

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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11. Par redakcionāliem labojumiem 23.04.2021. lēmumā Nr.61 “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6”.
12. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības.
13. Par nekustamā īpašuma “Dūki A”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes
piešķiršanu nomā.
14. Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 41 izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā SIA Hermis Auto.
16. Par zemes Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov. nomu.
17. Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
1.daļas īstenošanu.
18. Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un
Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un
Attīstības programmu apstiprināšanu.
19. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par
Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu
apstiprināšanu.
20. Par tirdzniecības vietas noteikšanu.
21. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” projektu.
22. Par nolikuma “Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums” projektu.
23. Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva
apstiprināšanu.
24. Par nolikuma “Iepirkumu komisijas nolikums” projektu.
25. Par Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu.
26. Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu.
27. Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu.
28. Par amatu savienošanas atļauju Arnim Rozītim.
29. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 11
“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”.
30. Par pašvaldības amatpersonu atlīdzību 2021. gadā.
31. Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu Daigai Mieriņai.
32. Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu Genovefai Kozlovskai.
33. Par papildu finansējuma piešķiršanu Atpūtas ielas pārbūvei.
34. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 “Par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”.
35. Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem.
36. Par Ādažu novada pašvaldības apvienoto budžetu šā gadam.
37. Par grozījumiem pašvaldības šā gada budžetā.
38. Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Savickai.
39. Par amatu savienošanas atļauju Raivim Paulam.
-SLĒGTĀ DAĻA40. Par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu.
1.§
Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. jūlija sēdes darba kārtības
apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks)
Ierosina svītrot no Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. jūlija sēdes darba kārtības 6.
jautājumu “Par nolikuma “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” nolikums”
projektu” un 7. jautājumu “Par nolikuma “Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra”
nolikums” projektu”, mainot attiecīgi pārējo jautājumu numerāciju, kā arī papildināt ar 38.
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jautājumu “Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Savickai” un 39. jautājumu “Par amatu
savienošanas atļauju Raivim Paulam”, mainot pārējo jautājumu numerāciju.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. jūlija sēdes darba kārtību.
2.§
Memoranda par sociālā darba attīstību pašvaldībās svinīga parakstīšana
(Ieva Roze)
Aicina deputātus parakstīt Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības un
Latvijas sociālo darbinieku biedrības Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
Deputāti paraksta Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās.
Plkst. 09.08 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē.
3.§
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu
(Guntis Porietis)
1. Izpildītie domes lēmumi:
1.1. Carnikavas novada domes (turpmāk – CND) 2020. gada 28. oktobra sēdes
protokols Nr. 21, 3. § “Par dalību projektā “Aktīvās atpūtas un sporta inventāra
iegāde Carnikavas novadā”” (atklāto tenisa galdu uzstādīšana);
1.2. Ādažu novada domes (turpmāk – ĀND) šā gada 15. jūnija lēmums Nr. 136 “Par
pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā” (pabalsts ģimenei krīzes situācijā 3500
euro);
1.3. ĀND šā gada 22. jūnija lēmums Nr. 137 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu
dalībai starptautiskā konkursā “Baltic Voice” Lietuvā”;
1.4. ĀND šā gada 22. jūnija lēmums Nr. 155 “Par nekustamo īpašumu iegādi “Ūbeļu
iela 18”” (pirkt no SIA “Wesemann” nekustamo īpašumu “Ūbeļu iela 18” par
76000 euro);
1.5. ĀND 2020. gada 25. augusta lēmums Nr. 183 “Par pašvaldības nekustamā
īpašuma “Jaunžagari” zemes atsavināšanu”;
1.6. ĀND šā gada 27. aprīļa protokols Nr. 9, 46. § “Par dokumentu vadības sistēmas
“Namejs City” ieviešanu jaunveidojamā Ādažu novada pašvaldībā”;
1.7. ĀND šā gada 22. jūnija lēmums Nr. 152 “Par nekustamo īpašumu nodošanu
bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu ūdens””;
1.8. ĀND šā gada 22. jūnija domes sēdes protokols Nr. 15, 5. § “Par subsīdijām
sportam 2021.gadā”;
1.9. CND šā gada 22. jūnija sēdes protokols Nr. 11, 3. § “Par nekustama īpašuma
Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., 04.06.2021. noslēgušās izsoles
rezultātu apstiprināšanu un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā” – noslēgti
nomaksas pirkuma un ķīlas līgumi.
2. Neizpildītie domes lēmumi:
2.1. CND 2014. gada 21. maija sēdes protokols Nr. 14, 4. § “Par kārtību, kādā valsts
īpašuma “Valsts mežs 8052”, Carnikavas novadā, sastāvā ietilpstošajā zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu 8052 005 1449 izpildāma novada pašvaldības
autonomā funkcija – parka ierīkošana un uzturēšana” – Zemkopības ministrija
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gatavo rīkojuma projektu (saņem atzinumus) par zemes vienības atsavināšanu un
plānots, ka augustā iesniegs to izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.2. ĀND 2019.gada 28.maija lēmums Nr. 103 “Par vienošanās slēgšanu
inženierkomunikāciju pārņemšanā un ielas izbūvē”. Nekustamā īpašuma īpašnieks
nenodeva ekspluatācijā inženierkomunikācijas, neveica ielas izdalīšanu no
“Ievupēm”, nereģistrēja to Zemesgrāmatā un nenodeva domei kā dāvinājumu.
Tādejādi dome nevar izpildīt apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt Vējavas ielu;
2.3. ĀND 2020.gada 28.janvāra lēmums Nr. 16 “Par inženierkomunikāciju iegūšanu
īpašumā bez atlīdzības”, jo SIA “Ādažu Ūdens” nevar pārņemt ūdenssaimniecības
maģistrālo tīklu domājamās daļas no ciemata “Cits Mežaparks” īpašnieku
biedrības, jo vairāki īpašnieki tam nepiekrīt;
2.4. ĀND 2021.gada 26.janvāra lēmums Nr. 22 “Par pašvaldības galvojumu sniegšanu
pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens””. Dome uzdeva SIA līdz šā
gada 20. maijam precizēt aizņēmuma apmēru pēc iepirkumu procedūru
pabeigšanas, taču iepirkuma rezultāti būs zināmi augustā;
2.5. CND šā gada 22. februāra sēdes protokols Nr. 3, 21. § “Par zemes nomas līguma
slēgšanu par zemi Zvejnieku ielā 36, Carnikavā, Carnikavas novadā” – šā gada 14.
jūnijā nosūtīta prasība tiesai;
2.6. CND 2019. gada 22. maija
plānošanas reģiona projektā
Tūrisma Produkts”” (tūrisma
objektiem par 23841,05 euro)
plānota augustā;

sēdes protokols Nr. 8, 6. § “Par dalību Rīgas
“Latvijas-Igaunijas Kopīgā Militārā Mantojuma
maršrutu izveidošanu pa bijušajiem militārajiem
– SIA “J&J inc” kavē būvdarbu nodošanu, izpilde

2.7. CND šā gada 22. jūnija sēdes protokols Nr. 11. 23. § “Par zemes nodošanu
bezatlīdzības lietošanā pašvaldības autonomās funkcijas – veloceļa Vecāķi-Lilaste
posma būvniecība – izpildei un papildvienošanās noslēgšanu ar akciju sabiedrību
“Latvijas Valsts meži””.
3. Cita būtiska informācija
3.1. Pabeigti Ataru ceļa 2. kārtas pārbūves darbi posmā no īpašuma “Dālderlauki”
līdz īpašumam “Bedrītes” (pagriezienam pie autoceļa A1) 937 metru garumā.
Šajā posmā izbūvēta arī drenāža un veikta apzaļumošana. Kopējie izdevumi
448357 euro (bez PVN);
3.2. pabeigti darbi Laveru ceļa asfaltbetona seguma posma pārbūvē, paaugstinot
820 metru garā ceļa posma seguma nestspēju. Kopējie izdevumi 78313 euro (bez
PVN);
3.3. Ādažu novada Carnikavas pagasta pašvaldības policijas vajadzībām ar Valsts
zivju fonda atbalstu iegādāts drons kontroles pasākumu veikšanai zivju resursu
aizsardzības operatīvo pasākumu laikā;
3.4. Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursā uzvarēja projekts “Zīmola
“Lanitium” izveide”, kura ietvaros plānots uzsākt uzņēmējdarbību un, izmantojot
slapjās filcēšanas tehniku uz zīda (nuno tehnika), izgatavot bērnu un pieaugušo
apģērbus, cimdus, cepures, šalles, rotas, čības, somas un dažādus citus
aksesuārus. Pasāvaldības atbalsta summa ir 2000 euro;
3.5. Carnikavas pagastā (Carnikavā un Garciemā) ir uzstādīti divi publiski pieejami
āra tenisa galdi;
3.6. šā gada 10.jūlijā Carnikavā pašvaldības organizētais Zvejnieksvētku gardēžu un
amatnieku tirgus un ar to saistītie pasākumi notika bez starpgadījumiem;
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3.7. pašvaldības administrācijas darbs norit sarežģītos apstākļos – faktiski neviena no
apvienošanai plānotajām iestādēm nav apvienota (līdzīgās funkciju jomās tās
darbojas paralēli gan Ādažu pagastā, gan Carnikavas pagastā, to pārraudzība tiek
veikta tikai izlases veidā), virkne iekšējo normatīvo aktu objektīvi nav
apvienojami vienā regulējumā, vienotas dokumentu vadības sistēmas ieviešana
pašvaldībā tehniski aizņēma vairāk laika, iedzīvotāji lielā skaitā iesniedz
iesniegumus ilgstoši neatrisinātos vai iepriekš noraidītos jautājumos, kā arī valsts
pārvaldes iestādes ir apjautušas, kādas sekas ir radījusi novadu apvienošana un
steidzami pieprasa visdažādākos datus turpmākās sadarbības un pakalpojumu
organizēšanai. Paredzams, ka šāda situācija saglabāsies vismaz līdz šā gada
nogalei;
3.8. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) apturēja otro maksājumu
(apmēram 1,133 milj. euro apmērā) Carnikavas pamatskolas renovācijas
projektā, notiek pārbaude;
3.9. Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr.1/2021
“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 62. punktā ir noteikts, ka komiteju
priekšsēdētāji, protokolētāji un deputāti paraksta sēžu protokolus vienas
darbdienas laikā pēc protokola nosūtīšanas parakstīšanai. Deputāti tika aicināti
ievērot iepriekš minēto normu.
I. KRASTIŅŠ, G. PORIETIS, J. LEJA, D. MIERIŅA, M. SPRINDŽUKS debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 0.17.54 – 0.22.58] par CFLA vēstules saņemšanas datumu (šā gada
21. jūnijs) un deputātu novēlotu informēšanu.
D. MIERIŅA skaidro, ka projektu vadītāji vienu reizi nedēļā ziņo par projektiem, kā arī
deputātiem ir pieejami visi resursi informācijas iegūšanai. Vērš uzmanību, ka neviens no
Carnikavas novadā realizētajiem projektiem nebija viegls.
M. SPRINDŽUKS uzskata, ka, ja ir problēmas ar projektu, tad projektu vadītājiem steidzami
par tām ir jāziņo, lai operatīvi risinātu situāciju. Uzsver, ka deputātu neinformēšana ir
nopietns pārkāpums un aicina pašvaldības izpilddirektoru izmeklēt situāciju, kāpēc deputāti
netika informēti par CFLA vēstuli, kā arī ziņot par izmeklēšanas rezultātiem.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram izmeklēt situāciju, kāpēc deputāti netika informēti
par CFLA vēstuli, kā arī ziņot par izmeklēšanas rezultātiem.
4.§
Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti par darbību šā gada I pusgadā
(Inga Pērkone)
Prezentācija (1. pielikums).
G. BOJĀRS, I. PĒRKONE, M. SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks
0.32.45 – 0.37.33] par atbalsta lauksaimniecības darbībai apmēru un Zemkopības ministrijas
lēmumu par atbalsta apmēriem Pierīgas pašvaldībām projektu īstenošanai.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
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5.§
Par informatīvu ziņojumu par Ādažu pašvaldības dalību Gaujas ilgtspējīgas attīstības
biedrībā
(Artis Brūvers)
Ziņojums (2. pielikums).
I. KRASTIŅŠ, D. MIERIŅA, M. SPRINDŽUKS, A. BRŪVERS, J. LEJA debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 0.41.34 – 0.45.52] par:
1. iespēju Carnikavas pagastam iestāties biedrībā;
2. biedrības kompetenci, funkcijām un pieņemamajiem lēmumiem, kā arī biedru naudu;
3. ierosinājumu veidot darba grupu, pieaicinot biedrības pārstāvjus un Carnikavas
pagasta zvejniekus, lai izskatītu situāciju un pieņemtu lēmumu par dalību biedrībā.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Izveidot darba grupu, pieaicinot biedrības pārstāvjus un Carnikavas pagasta
zvejniekus, lai izskatītu situāciju un pieņemtu lēmumu par dalību biedrībā.
6.§
Par Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” jauno grupu izveides un
jauno amata vietu stāšanās spēkā datuma maiņu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra”
jauno grupu izveides un jauno amata vietu stāšanās spēkā datuma maiņu” un sagatavot
to parakstīšanai.
7.§
Par subsīdijām sportam 2021. gadā
(Arnis Rozītis)
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr.
11/2020 “Par subsīdijām sportam Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi), pašvaldības dome
izskatīja Latvijas Triatlona federācijas pieteikumu subsīdijas saņemšanai triatlona sacensību
“Katram savs triatlons” organizēšanai Ādažu novadā. Sporta daļas budžetā subsīdiju
piešķiršanai vēl ir paredzēti 8300 euro.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7.
panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, noteikumu 10. un 11. punktu, pašvaldības administrācijas
Sporta daļas atzinumu un finanšu aprēķinu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības subsīdijas piešķiršanu šā gadā Latvijas Triatlona
federācijai, triatlona sacensību “Katram savs triatlons” organizēšanai Ādažu novadā,
par kopējo summu 500 euro saskaņā ar 3. pielikumu no Sporta daļas budžetā EKK
3263 paredzēta finansējuma.
2. Uzdot Grāmatvedības daļai 10 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izmaksāt
noteikumos noteiktajā kārtībā Latvijas Triatlona federācijai 1. punktā noteikto
subsīdiju.
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8.§
Par atbalstu basketbola un florbola komandu dalībai LBS Reģionālajā līgā un LFS
augstākajā līgā
(Edvīns Krūms)
Ādažu novada pašvaldība izskatīja administrācijas Sporta stratēģijas nodaļas vadītāja Edvīna
Krūma iesniegumu ar lūgumu izskatīt saglabāt divas Carnikavas sporta komandas
jaunizveidotajā Ādažu novada pašvaldībā. Basketbola klubs “Carnikava” no 2012. gada
sekmīgi piedalās Latvijas Basketbola savienības 3. līgā, ik gadu iekļūstot labāko 6 komandu
vidū. Florbola klubs “SĀC” regulāri piedalās Latvijas Florbola savienības 1. līgā, izcīnot arī
godalgas. 2021./ 2022. gada sezonā “SĀC” plāno startēt jau augstākajā līgā. Abu komandu
budžets ir apstiprināts līdz šā gada 31. decembrim, taču sporta sezona noslēgsies 2022. gada
maijā. Komandu pieteikumi sporta veidu federācijām ir jāiesniedz līdz šā gada 2. augustam,
tāpēc jautājums par komandu saglabāšanu ir aktuāls. Basketbola kluba “Carnikava” budžets
2022. gadam plānots 5400 euro apmērā (t.sk. dalības maksa un licences 700 euro, transporta
izdevumi 2800 euro, spēļu nodrošināšana (tiesneši, sekretariāts) 1900 euro). Florbola kluba
“SĀC” budžets 2022. gadam plānots 10890 euro (t.sk. dalības maksa 2600 euro, licences
1890 euro, transporta izdevumi 1700 euro, spēļu nodrošināšana (tiesneši, sekretariāts) 700
euro). Iespējams, ka dalības augstākajā līgā izdevumi palielinātos uz dalības maksas un
transporta rēķina vēl par 4700 euro. Abu komandu saglabāšana veicinātu gan sporta veidu,
gan arī novada popularizēšanu, kā arī veicinātu jauno sportistu izaugsmi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7.
panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, Sporta stratēģijas nodaļas un Ādažu Sporta daļas atzinumu
un finanšu aprēķinu, kā arī Finanšu komitejas 20.07.2022. atzinumu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Basketbola kluba “Carnikava” un Florbola klubs “SĀC” komandu
saglabāšanu dalībai Latvijas Basketbola savienības Reģionālajā līgā 2021./2022. gada
sezonā un Latvijas Florbola savienības augstākajā līgā.
2. Uzdot pašvaldības administrācijas finansistam veikt lēmuma izpildes kontroli.
9.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.novembra lēmumā Nr.88 “Par
Kapavietu komisijas izveidi”
(Juris Antonovs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 9 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.novembra
lēmumā Nr.88 “Par Kapavietu komisijas izveidi”” un sagatavot to parakstīšanai.
10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Imantu ielā 26
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 10 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam Imantu ielā 26” un sagatavot to parakstīšanai.
11.§
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Par redakcionāliem labojumiem 23.04.2021. lēmumā Nr.61 “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6”
(Silvis Grīnbergs)
Ādažu novada domes šā gada 23. aprīļa lēmumā Nr.61 “Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6” konstatēta kļūda, adresācijā nepareizi
uzrādot ciema nosaukumu.
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,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Veikt Ādažu novada domes šā gada 23. aprīļa lēmumā Nr.61 “Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6” (turpmāk – lēmums)
šādus redakcionālus labojumus:
1. izteikt lēmuma nolēmuma 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 (platība 9,1059 ha) adresi: Laimas iela
8, Birznieki, Ādažu nov., LV-2164.”.
2. izteikt lēmuma nolēmuma 4.punktu šādā redakcijā:
“4. Saglabāt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 (platība 3,8591 ha) un ēkām ar
kadastra apzīmējumiem 8044004077001, 80440040770002, 80440040770005,
80440040770015, 80440040770014, 80440040770006, 80440040770008 un
80440040770009 adresi: Laimas iela 6, Birznieki, Ādažu nov., LV-2164.”.
12.§
Par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības
(Volli Kukk)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela A” iegūšanu īpašumā
bez atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par nekustamā īpašuma “Dūki A”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes
piešķiršanu nomā
(Volli Kukk)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 12 “Par nekustamā īpašuma “Dūki A”, Garkalne, Ādažu pag.,
Ādažu nov. zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 41 izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Volli Kukk)
Plkst. 09.58 J. LEJA atstāj sēdi.
Plkst. 09.59 J. LEJA piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 41 izsoles rezultātu
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
15.§
Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā SIA Hermis Auto
(Vollijs Kukks)
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja SIA “HERMIS AUTO”, juridiskā adrese: Braslas
iela 22, Rīga, LV-1035, valdes priekšsēdētāja Viktora Tomaševiča šā gada 22.jūlija
iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/221/299) ar lūgumu izsniegt izziņu par domes piekrišanu
iegūt īpašumā 490/7129 domājamās daļas no nekustamā īpašuma “Laveri”, Eimuri, Ādažu
pag., Ādažu novads, zemesgabala 0,577 ha platībā angāra ēkas uzturēšanai ar mērķi –
noliktavu apbūve.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI. nodaļas prasībām un 30.
pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Piekrist izsniegt SIA “HERMIS AUTO”, PVN reģistrācijas Nr. LV44103024747,
izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā 490/7129 domājamo daļu no nekustamā
īpašuma “Laveri”, Eimuri, Ādažu pag., Ādažu novads, zemesgabala 0,577 ha platībā,
(īpašuma kadastra numurs 80440030055, zemes vienības kadastra apzīmējums
80440030298) angāra ēkas uzturēšanai.
16.§
Par zemes Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov. nomu
(Dina Daugaviete)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, (Gatis Miglāns (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par zemes Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu
nov. nomu” un sagatavot to parakstīšanai.
17.§
Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
1.daļas īstenošanu
(Lelde Balode)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
18.§
Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam un
Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un
Attīstības programmu apstiprināšanu
(Inga Pērkone)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 16 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013.-2037. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu” un sagatavot
to parakstīšanai.
19.§
Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par
Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu
apstiprināšanu
(Inga Pērkone)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 17 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam
un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un
Attīstības programmu apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
M. SPRINDŽUKS pateicas I. Pērkonei par darbu 11 mēnešu garumā un dokumentu
kvalitatīvu izstrādi. Pauž viedokli, ka Ādažu novada pašvaldības dome pirmā Latvijā
apstiprināja šos plānošanas dokumentus.
20.§
Par tirdzniecības vietas noteikšanu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 18 “Par tirdzniecības vietas noteikšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
21.§
Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” projektu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 2/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu
publicēšanas vietu” un sagatavot to parakstīšanai.
22.§
Par nolikuma “Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums” projektu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 1 “Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums” un sagatavot
to parakstīšanai.
23.§
Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva
apstiprināšanu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 19 “Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu
komisijas sastāva apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
24.§
Par nolikuma “Iepirkumu komisijas nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 2 “Iepirkumu komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
25.§
Par Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva apstiprināšanu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV),
Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP),
Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris
Sprindžuks (LRA),), "Pret" – nav, "Atturas" – 4 (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa
(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 20 “Par Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas sastāva
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
26.§
Par noteikumu “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr. 1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”
un sagatavot tos parakstīšanai.
27.§
Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 21 “Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas
izveidošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
28.§
Par amatu savienošanas atļauju Arnim Rozītim
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 22 “Par amatu savienošanas atļauju Arnim Rozītim” un sagatavot
to parakstīšanai.
29.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 11
“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”
(Laila Raiskuma)
G. BOJĀRS, R. PAULS, M. SPRINDŽUKS, L. RAISKUMA, G. MIGLĀNS, D. MIERIŅA
debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.18.18 – 1.28.59] par:
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1. ierosinājumu noteikt deputātiem amatalgu un izmaksāt to pilnībā kopā ar amatalgu, ko
deputāts saņem, strādājot pašvaldības iestādē;
2. nepieciešamību deputātiem norādīt faktiskas stundas, kas pavadītas sēdēs un stundas
par darbu ārpus sēdēm (M. Sprindžuks vērš uzmanību, ka deputāts, kurš piedalās sēdē,
tajā laikā neveic pienākumus savā pamatdarbā);
3. ierosinājumu pašvaldības iestādēs strādājošajiem deputātiem veikt grozījumus darba
līgumos, nosākot stundas tarifa likmes.
***
M. SPRINDŽUKS, pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 1. jūlija
saistošo noteikumu Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 98.6. apakšpunktu,
izsludina pārtraukumu.
Pārtraukums no plkst. 10.29 līdz plkst. 10.42.
***
M. SPRINDŽUKS, K. SAVICKA, R. PAULS, A. ROZĪTIS, D. MIERIŅA, J. LEJA debatē
[domes sēdes audio ieraksta laiks 1.29.16 – 1.46.11] par noteikumu projekta 15. punktu
[Piezīme: 15. Deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē un vienlaikus ieņem algotu amatu
pašvaldībā, saņem arī mēnešalgu atbilstoši darba līgumam un amata pienākumiem. Ja
deputāts savas pilnvaras realizē darba laikā, darba algu par šo laika posmu viņam nemaksā]
un tā piemērošanu.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par priekšlikumu izmaksāt pilnībā deputātiem atlīdzību un
mēnešalgu, ko deputāts saņem, strādājot pašvaldības iestādē (pilnas slodzes apmaksa abās
darba vietās).
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm "Par" (Genovefa Kozlovska (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Daiga
Mieriņa (LZS), Raivis Pauls (LZS)), "Pret" – 5 (Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP),
Jānis Leja (S), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Atturas" – 6 (Gundars Bojārs
(LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA),
Karīna Miķelsone (LRA), Kristīne Savicka (LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Neatbalstīt priekšlikumu izmaksāt pilnībā deputātiem atlīdzību un mēnešalgu, ko
deputāts saņem, strādājot pašvaldības iestādē (pilnas slodzes apmaksa abās darba
vietās).
M. SPRINDŽUKS aicina balsot par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 28.
novembra noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns (LRA),
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš
(JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA),
Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Gundars
Bojārs (LZP), Gatis Miglāns (LZS), Daiga Mieriņa (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr. 2 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra
noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” un
sagatavot tos parakstīšanai.
30.§
Par pašvaldības amatpersonu atlīdzību 2021. gadā
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Kerola Dāvidsone (LRA),
Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna
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Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris
Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Gundars Bojārs (LZP), Genovefa Kozlovska
(LZS), Daiga Mieriņa (LZS)), "Nebalso" – 1 (Valērijs Bulāns (LRA)), PAŠVALDĪBAS
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 23 “Par pašvaldības amatpersonu atlīdzību 2021. gadā” un
sagatavot to parakstīšanai.
31.§
Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu Daigai Mieriņai
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA),
Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA)), "Pret" – 1 (Jānis Leja (S)), "Atturas" – 1
(Sniedze Brakovska (Par!, JV)), "Nebalso" – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)), PAŠVALDĪBAS
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 24 “Par atlaišanas pabalsta izmaksu Daigai Mieriņai” un sagatavot
to parakstīšanai.
32.§
Par atlaišanas pabalsta piešķiršanu Genovefai Kozlovskai
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Daiga
Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne
Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Jānis Leja (S)), "Atturas" – 1 (Sniedze
Brakovska (Par!, JV)), "Nebalso" – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), PAŠVALDĪBAS
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 25 “Par atlaišanas pabalsta izmaksu Genovefai Kozlovskai” un
sagatavot to parakstīšanai.
33.§
Par papildu finansējuma piešķiršanu Atpūtas ielas pārbūvei
(Gunārs Dzenis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 26 “Par papildu finansējuma piešķiršanu Atpūtas ielas pārbūvei”
un sagatavot to parakstīšanai.
34.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 “Par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
(Artis Brūvers)
A. BRŪVERS, S. BRAKOVSKA, G. BOJĀRS, J. LEJA, A. ROZĪTIS, G. PORIETIS, R.
PAULS, A. DENIŅA, S. MŪZE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 2.10.10 – 2.20.06]
par degvielas patēriņa normu (50 litri mēnesī) amatam “deputāts”, atskaitīšanas un veidlapu
aizpildīšanas kārtību (J. Leja ierosina deputātiem neapmaksāt degvielas patēriņu).
M. SPRINDŽUKS aicina balsot par degvielas patēriņa normas (50 litri mēnesī) apmaksu
deputātiem.
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA),
Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns
(LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" –
5 (Gundars Bojārs (LZP), Kerola Dāvidsone (LRA), Jānis Leja (S), Raivis Pauls (LZS), Arnis
Rozītis (LRA)), "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Atbalstīt degvielas patēriņa normas (50 litri mēnesī) apmaksu deputātiem.
M. SPRINDŽUKS aicina balsot par lēmuma “Par grozījumiem Ādažu novada domes
28.11.2017. lēmumā Nr.291 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā””
projektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns (LRA),
Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S),
Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA),
Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Raivis Pauls (LZS)), "Atturas"
– 1 (Gundars Bojārs (LZP)), (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 27 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā
Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to
parakstīšanai.
35.§
Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem
(Māris Sprindžuks)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 28 “Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem” un sagatavot
to parakstīšanai.
36.§
Par Ādažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam
(Sarmīte Mūze)
Plkst. 11.44 D. MIERIŅA atstāj sēdi.
Plkst. 11.45 D. MIERIŅA piedalās sēdē.
Plkst. 11.46 G. BOJĀRS atstāj sēdi.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP),
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības apvienoto
budžetu 2021. gadam” un sagatavot tos parakstīšanai.
Plkst. 11.50 G. BOJĀRS piedalās sēdē.
37.§
Par grozījumiem pašvaldības šā gada budžetā
(Sarmīte Mūze)
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS),
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 4/2021 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes
2021. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr.3/2021 „ Par Ādažu novada pašvaldības
apvienoto budžetu 2021. gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Plkst. 11.54 I. KRASTIŅŠ atstāja sēdi.
M. SPRINDŽUKS vērš uzmanību CFLA izmeklēšanai Carnikavas pamatskolas renovācijas
projektā un rēķina apmaksas apstāšanai. Aicina atbildīgos darbiniekus negaidīt komiteju vai
domes sēdes, bet uzreiz ziņot par problēmām projektos, jo novēlotai rīcībai ir sekas.
***
G. PORIETIS ierosina izskatīt pašvaldības domes šā gada 27. jūlija sēdē lēmuma “Par
ilgtermiņa aizņēmumu Atpūtas ielas pārbūvei” projektu, kas tika vienbalsīgi atbalstīts Finanšu
komitejas šā gada 20. jūlija sēdē.
Deputāti atbalsta ierosinājumu.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS),
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 29 “Par ilgtermiņa aizņēmumu Atpūtas ielas pārbūvei” un
sagatavot to parakstīšanai.
***
38.§
Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Savickai
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS),
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 30 “Par amatu savienošanas atļauju Kristīnei Savickai” un
sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 12.02 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē.
39.§
Par amatu savienošanas atļauju Raivim Paulam
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par amatu savienošanas atļauju Raivim Paulam” un sagatavot
to parakstīšanai.
***
I. KRASTIŅŠ informē, ka CFLA konstatēja Carnikavas Iepirkuma komisijas kļūdas
Carnikavas pamatskolas renovācijas projekta vērtēšanas darbā. Vērš uzmanību, ka soda nauda
varētu būt līdz 10 % no piešķirtā finansējuma, jeb 260 tūkst. euro, bet pamatskolas renovācija
un būvēšanas darbi nav apturēti. Informē, ka nepieciešams saņemt CFLA vēstuli par šo
situāciju.
G. KOZLOVSKA informē, ka CFLA konstatēja, ka būvnieks būvniecības laikā pamanīja
speciālistus, kas netika norādīts protokolā.
Plkst. 12.06 D. MIERIŅA un G. MIGLĀNS atstāj sēdi.
Plkst. 12.06 D. MIERIŅA piedalās sēdē.
Plkst. 12.07 G. MIGLĀNS piedalās sēdē.
V. BULĀNS, E. KĀPA, G. KOZLOVSKA, I. KRASTIŅŠ, M. SPRINDŽUKS debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 2.50.27 – 2.54.57] par:
1. minētā fakta konstatāciju, līgumā atrunātajiem speciālistu maiņas nosacījumiem un
soda naudas atmaksu vainīgai institūcijai (pašvaldība vai būvnieks);
2. M. Sprindžuka ierosinājumu izmeklēt situāciju, kur procesā ir pieļauta kļūda.
***
Plkst. 12.10 D. MIERIŅA atstāj sēdi.
-SLĒGTĀ DAĻA40.§
Par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu
(Rita Rossoha-Sadoviča)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret"
– nav, "Atturas" – nav, (Daiga Mieriņa (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 32 “Par nemantiskā kaitējuma atlīdzināšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 12:21.
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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