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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021. gada 24. augustā                             Nr. 6 

 

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 (Par!, 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), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS) (piedalās 

attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) 

režīmā), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA) (piedalās 

attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) 

režīmā), Kristīne Savicka (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ivo Bērziņš, Ināra Briede, Artis Brūvers, Diāna Čūriška, Ilona 

Gotharde, Silvis Grīnbergs, Agris Grīnvalds, Iveta Grīviņa-Dilāne, Inita Henilane, Everita 

Kāpa, Edīte Kēlere, Edvīns Krūms, Liene Krūze (telefoniski), Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, 

Laila Raiskuma, Rita Rossoha-Sadoviča, Anita Snigireva, Evija Šēfere, Kaspars Šteinbergs, 

Inga Švarce, Jānis Tiļčiks, Ingūna Urtāne, Ilze Žīgure. 

citi: Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš, Ādažu novada iedzīvotājs, 

pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komuālserviss” Administratīvās nodaļas vadītāja, jurists 

Elīna Klindžāne, Ādažu novada iedzīvotājs Halfors Krasts, Ādažu novada iedzīvotāja; Valsts 

policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore, 

Saulkrastu novada domes Bērnu tiesību aizsardzības komisijas locekle Aija Krieva, 

Carnikavas novada Sociālā dienesta vadītāja Daiga Lancmane, Ādažu novada iedzīvotājs; 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvaldes Satiksmes administratīvo 

pārkāpumu izskatīšanas biroja Meklēšanas nodaļas inspektors Toms Liepiņš, Ādažu novada 

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze, Ādažu novada iedzīvotājs, SIA “Ādažu ūdens” jurists 

Jānis Veinbergs. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēdi atklāj Carnikavas pagasta ēkā, Stacijas ielā 5, plkst. 09:00. 

 

 
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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DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24.augusta darba kārtības 

apstiprināšanu. 

2. Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu. 

3. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”. 

4. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji”. 

5. Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolā. 

6. Par saistošo noteikumu “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības brīvpieejas bērnu 

rotaļu un sporta laukumos” projektu. 

7. Par subsīdijām sportam piešķiršanu dalībai Pasaules junioru čempionātā orientēšanās 

sportā. 

8. Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai. 

9. Par finansējuma pārcelšanu. 

10. Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada 

pašvaldībā” projektu. 

11. Par sociālā atbalsta salīdzinājumu un bērnu ēdināšanas izmaksām. 

12. Par Ādažu novadā nereģistrētu ēku un ēku deklarēšanu nodokļu vajadzībām 2021.gada 

1.pusgada atskaiti. 

13. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma  nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

14. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma apstiprināšanu. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi”. 

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2. 

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes”. 

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mālnieki”. 

21. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkalni”. 

22. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezeriņi” (Dzīļu iela 13). 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči”. 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi”. 

25. Par nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme” daļas un nekustamā īpašuma 

“Dzērveņu iela 32” nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu. 

26. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

komunālserviss”. 

27. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu. 
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28. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu. 

29. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu. 

30. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

31. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

32. Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” 

projektu. 

33. Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu. 

34. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

35. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

36. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (Smilgu 5.līnija, Ādaži). 

37. Par nekustamā īpašuma Mežciema ielā 26, Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu 

novadā, turpmāko izmantošanu. 

38. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

39. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 1. jūlija lēmumā Nr. 2 “Par 

Reorganizācijas komisiju”. 

40. Par pasākuma “Goda ādažnieks” atcelšanu 2021. gadā. 

41. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

42. Par noteikumu “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu. 

43. Par Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšanu un būvniecību. 

44. Par Norobežojošo aizsargkonstrukciju izveidi gar Kadagas PII “Mežavēji” rotaļu 

laukumiem Kāpas ielā. 

45. Par pagaidu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažu novadā. 

46. Par pašvaldības zemesgabala Gaujas iela 10a, Ādaži nomas termiņa pagarināšanu āra 

kafejnīcas izvietošanai. 

47. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu Saimniecības un 

infrastruktūras daļas vadītājam. 

48. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa atrašanās vietu ārpus darba laika. 

49. Par nekustamā īpašuma Kāpas ielā 22, Kadagā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

50. Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras piemēroto finanšu korekciju projekta 

Nr.8.1.2.0/17/I/032 “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” īstenošanā. 

51. Par Carnikavas pagasta pašvaldības budžeta izpildi uz šā gada 31. jūliju. 

52. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības šā gada budžetā. 

53. Par Ādažu novada domes 2012. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par 

Ādažu novada simboliku” un Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra 

saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

 



 4 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

54. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

55. Par Carnikavas pašvaldības policijas darbinieku šā gada 20. jūlija iesniegumu 

1.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24.augusta darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks) 

Ierosina papildināt darba kārtības atklāto daļu ar 53. jautājumu “Par Ādažu novada domes 

2012. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr.34 “Par Ādažu novada simboliku” un 

Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25 “Par 

Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem”, mainot slēgtās 

daļas jautājumu numerāciju. 

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt pašvaldības domes šā gada 24. augusta sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1.1. Ādažu novada domes (turpmāk – ĀND) 2020. gada 28. jūlija lēmums Nr. 156 

“Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes 

uzsākšanu”; 

1.2. ĀND 2020. gada 22. septembra lēmums Nr. 209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas aktualizāciju”; 

1.3. ĀND šā gada 23. marta lēmums Nr.66 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Smilgas 86A” atsavināšanu”; 

1.4. ĀND šā gada 27. aprīļa lēmums Nr. 97 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu 

Gaujas iela 41 un Gaujas iela 43 atsavināšanu”; 

1.5. ĀND šā gada 25. maija lēmums Nr.107 “Par Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes nosaukumu”; 

1.6. ĀND šā gada 22. jūnija lēmums Nr. 156 “Par nekustamā īpašuma “Mežaparka 

ceļš 5” izsoles rezultātu apstiprināšanu”; 

1.7. Carnikavas novada domes (turpmāk – CND) šā gada 30. jūnija protokola Nr.12 § 

1 “Par projekta LIFE CoHaBit ietvaros izveidotās infrastruktūras nodošanu 

apsaimniekošanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas Komunālserviss” un 

AfterLife plānā ietverto pasākumu nodrošināšanu”; 

1.8. Ādažu novada pašvaldības domes (turpmāk – ĀNP) šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 

12 “Par nekustamā īpašuma “Dūki A”, Garkalne, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 

piešķiršanu nomā”; 

1.9. ĀNP šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 41 

izsoles rezultātu apstiprināšanu”; 

1.10. ĀNP šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 14 “Par zemes Alksneņu ielā 15, Garupē, 

Carnikavas pag., Ādažu nov. nomu”; 

1.11. ĀNP šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 24 “Par atlaišanas pabalsta izmaksu Daigai 

Mieriņai”; 



 5 

1.12. ĀNP šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 25 “Par atlaišanas pabalsta izmaksu Genovefai 

Kozlovskai”; 

1.13. ĀNP šā gada 27. jūlija sēdes protokols Nr. 4 § 7 “Par subsīdijām sportam 2021. 

gadā”. Latvijas Triatlona federācijai tika izmaksāti 500 euro sacensību “Katram 

savs triatlons” organizēšanai. 

2. Neizpildītie domes lēmumi: 

2.1. CND 21.05.2014. 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 gatavo 

Ministru kabineta rīkojuma projektu; 

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 un 

reģistrēšanu Zemesgrāmatā, kā arī nenodeva pašvaldībai dāvinājumu. Tādejādi 

pašvaldība nevar 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 šā 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 šā gada 3. septembrī; 

2.5. ĀND šā gada 23. februāra lēmums Nr. 42 “Par Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes ēku pārņemšanu pašvaldības īpašumā”. Aizsardzības ministrija kavējas kā 

arī tā inženiertīklus, inženierbūves, aprīkojumu un kustamo mantu. Paredzams, ka 

šā gada septembrī valdībai tiks iesniegts Ministru kabineta rīkojuma projekts par 

būvju īpašuma  “Mežavēji”  nodošanu pašvaldībai. 

3. Cita būtiska informācija: 

3.1. Saņemts Valsts kontroles revīzijas ziņojums “Kas notiek publiskajos ūdeņos”  

(par Carnikavas pagasta publisko ūdeņu apsaimniekošanu). Nav konstatēta 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšana. Kā arī, ar pašvaldību tika saskaņots 

pasākumu plāns administratīvajām darbībām kontroles pasākumu pilnveidei. 

Ziņojums ir klasificēts līdz tā publiskošanas brīdim; 

3.2. Pašvaldības administrācijas darbs divus mēnešus norit sarežģītos apstākļos – 

neviena no apvienošanai plānotajām iestādēm nav apvienota (tās darbojas 

paralēli gan Ādažu pagastā, gan Carnikavas pagastā, un to pārraudzība tiek veikta 

izlases veidā), virkne iekšējo normatīvo aktu objektīvi nav apvienojami vienā 

regulējumā. Paredzams, ka šāda situācija saglabāsies vismaz līdz šī gada nogalei. 

Par maksājumu aizturēšanu Carnikavas pamatskolas būvdarbiem un deputātu 

neinformēšanu: 

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) elektroniskajā informācijas 

sistēmā šā gada 19. maija CND tika nosūtīts informācijas pieprasījums par Carnikavas 

pamatskolas būvdarbu iepirkuma dokumentu iesniegšanu, kā arī papildu pieprasījumi šā gada 

9. jūnijā un 10. jūnijā. Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas (turpmāk – APN) 



 6 

vadītāja I.Stalidzāne, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja E.Šēfere un Iepirkumu komisijas 

priekšsēdētājas vietniece G.Kozlovska sniedza atbildes CFLA.  

CND šā gada 21. jūnijā saņēma CFLA vēstuli par to, ka tiek apturēta maksājumu izmaksa 

1133748,47 euro apmērā par skolas būvdarbiem, jo tiek veikta pārbaude par CND iepirkuma 

procedūras norisi. CND lietvedības sistēmā domes priekšsēdētāja D.Mieriņa uzdeva 

jautājumu projektu vadītājam V.Zinkevičam un Finanšu vadības nodaļas vadītājai I.Lullei 

“Informācijai un darbam - vai ir kādas problēmas?”.  

APN bijusī vadītāja I.Stalizāne šā gada 28. jūnijā esot mutiski informējusi D.Mieriņu par to, 

ka CFLA turpinot vērtēt pašvaldības Iepirkumu komisijas lēmuma par iepirkuma rezultātiem 

atbilstību PIL prasībām, ka visa pieprasītā informācija esot sniegta un tiek gaidīts CFLA 

lēmums, un ka skolas būvniecība 9,7 milj. apmērā tiekot finansēta no aizņēmuma Valsts 

kasē, tāpēc nepastāvot risks būvniecības apturēšanai. Esot jāgaida CFLA lēmums un jāvērtē 

vai to būs nepieciešams pārsūdzēt.  

Pašvaldības darbiniekiem netika uzdots gatavot informāciju par CFLA vēstuli deputātu 

iepazīstināšanai Carnikavas novada domes šā gada 30. jūnija sēdē.  

Ādažu novada pašvaldība šā gada 3. augustā saņēma CFLA atzinumu par to, ka CND 

projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” iepirkuma rezultātā līguma 

slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums nebija atbilstošs Iepirkuma 

nolikumā noteiktajām prasībām, līdz ar to tika konstatēts Publisko iepirkumu likuma 41. 

panta pirmās daļa un 2. panta 2. punkta pārkāpums. Aģentūra konstatēja, ka EIS ievadītā 

kopējā summa un summa par kādu tika noslēgts līgums (8883868,62 euro) nesakrīt ar 

Finanšu piedāvājumā norādīto summu (8381008,13 euro), kā arī Finanšu piedāvājums 

neatbilst Iepirkuma nolikumam (pretendents nav norādījis izmaksas daudzās pozīcijās un 

piedāvājuma 4.sadaļas izmaksas iekļāvis 3.sadaļā, lai gan pozīciju apvienošana nebija 

atļauta). CFLA arī konstatēja, ka līgumam pievienots Finanšu piedāvājums, kas neatbilst EIS 

iesniegtajam. 

CFLA pieņēma lēmumu piemērot pašvaldībai finanšu korekciju 25 % apmērā no iepirkuma 

rezultātā noslēgtā līguma summas attiecināmās daļas, t.i., 283089,85 euro par būvdarbiem 

pašvaldībai jāapmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

Pašvaldība šā gada 19. augustā vērsās CFLA ar lūgumu pārskatīt konstatējumu un samazināt 

finanšu korekciju. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” 

(Ināra Briede) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Mežavēji”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” 

(Ināra Briede) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 36 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē “Mežavēji”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolā 

(Igors Doriņš) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 “Par dežuranta amata vietas un atalgojuma apstiprināšanu 

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par saistošo noteikumu “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības brīvpieejas bērnu 

rotaļu un sporta laukumos” projektu 

(Arnis Rozītis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, 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" – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5/2021 “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu 

rotaļu un sporta laukumos” un sagatavot tos parakstīšanai. 

7.§ 

Par subsīdijām sportam piešķiršanu dalībai Pasaules junioru čempionātā orientēšanās 

sportā 

(Arnis Rozītis) 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 

11/2020 “Par subsīdijām sportam Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi), Ādažu novada 

pašvaldība izskatīja divus pieteikumus subsīdijas saņemšanai sportistu dalībai Pasaules 

junioru čempionātā orientēšanās sportā, kas no šā gada 3. septembra līdz 11. septembrim 

norisināsies Turcijā. Pašvaldības Administrācijas Sporta daļa izvērtēja pieteikumus un 

konstatēja, tie atbilsti noteikumu prasībām un kritērijiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. 

panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, Noteikumu 3. un 6. punktu, Sporta daļas atzinumu, kā arī 

Finanšu komitejas 17.08.2021. atzinumu, 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības subsīdijas piešķiršanu par kopējo summu 500 

euro saskaņā ar pielikumu Latvijas Orientēšanās federācijai ar mērķi atbalstīt Matīsa 

SAULĪTES un Emīla LAZDĀNA dalību Pasaules junioru čempionātā orientēšanās 

sportā, no šā gada 3. septembra līdz 11. septembrim, Turcijā (1. pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai 10 darbdienu laikā pēc 

lēmuma pieņemšanas izmaksāt Noteikumos noteiktajā kārtībā Latvijas Orientēšanās 

federācijai šī nolēmuma 1. punktā noteikto subsīdiju. 

3. Uzdot Sporta daļas vadītāja vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 
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8.§ 

Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai 

(Edvīns Krūms) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 “Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību organizēšanai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par finansējuma pārcelšanu 

(Ieva Roze) 

Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja Sociālā dienesta (turpmāk – SD) priekšlikumus 

grozījumiem SD šā gada budžeta tāmē. Ādažu novada pašvaldības 2010. gada 23. februāra 

saistošie noteikumi “Par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai” (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojumu nodrošināšanai pensijas vecuma personām, personām ar I. vai II. grupas 

invaliditāti, kuru ģimenes mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas 

mājsaimniecības ienākumu slieksni un bērnu invalīdu vecākam (aizbildnim), ja bērnam ir 

īpaši smagi funkcionālie traucējumi. Pabalsta apmērs ir 100 euro aprūpei vai 214 euro 

kopšanai. 

Noteikumu izpildei SD šā gada budžeta tāmē tika ieplānoti līdzekļi 25000 euro apmērā. 2021. 

gadā, palielinoties klientu skaitam, līdz gada beigām nepieciešami papildu 9500 euro, ko 

iespējams pārcelt no SD budžeta tāmes sadaļas EKK 6421 (maksājumi iedzīvotājiem natūrā), 

kur izveidojusies finanšu līdzekļu ekonomija. 

Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 18 “Pašvaldības budžeta 

izstrādāšanas un izpildes kārtība” (turpmāk – noteikumi) 19. punktā noteikts, ka grozījumus 

budžetā veic, ja prognozējamas novirzes no izdevumu tāmēm, izmainot tam iepriekš 

apstiprināto finansējumu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 

daļas 6. punktu, Noteikumu 19. punktu, 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt grozījumu Ādažu novada pašvaldības šā gada budžetā un pārcelt finanšu 

līdzekļus 9500 euro apmērā no SD šā gada budžeta tāmes sadaļas EKK 6421 uz EKK 

6299. 

2. Uzdot pašvaldības Administrācijas finansistam veikt šī nolēmuma 1. punktā minētos 

grozījumus Ādažu novada pašvaldības šā gada budžetā. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

10.§ 

Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada 

pašvaldībā” projektu 

(Ieva Roze) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 6/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām 

un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada 

pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

11.§ 

Par sociālā atbalsta salīdzinājumu un bērnu ēdināšanas izmaksām 

(Daiga Landsmane) 

Izmaksu aprēķins (2. pielikums). 

M. SPRINDŽUKS, I. ROZE, G. BOJĀRS, D. LANDSMANE, I. KRASTIŅŠ, D. MIERIŅA, 

E. KĀPA, S. BRAKOVSKA, J. LEJA, K. DĀVIDSONE, G. KOZLOVSKA, K. 

MIĶELSONE debatē par: 

1. ēdināšanas izmaksu ietekmi uz pašvaldības budžetu un nepieciešamību veidot dažādus 

atbalsta modeļus dažādām sociālajām grupām; 

2. pabalstiem, kas tika maksāti Ādažu novadā un Carnikavas novadā un ierosinājumu 

izvērtēt pabalstu turpmāko piemērošanu apvienotajā novadā; 

3. ierosinājumu piešķirt daudzbērnu ģimenes pabalstu gan Ādažu, gan Carnikavas 

pagasta iedzīvotājiem; 

4. izmaksu aprēķiniem izmantoto statistiku un nepieciešamību pārbaudīt aprēķinos 

izmantoto informāciju; 

5. atbalsta piešķiršanu ēdināšanas izdevumu segšanai un mācību līdzekļiem ne tikai 

daudzbērnu ģimenēm, bet arī tiem, kuriem palīdzība ir nepieciešama; 

6. priekšlikumu uzdot Ādažu novada Sociālajam dienestam sagatavot vēstuli Valsts 

ieņēmumu dienestam par iespēju pašvaldībai pieprasīt attiecīgajās informāciju 

sistēmās novada ģimeņu ienākumus, lai modelētu sociālā atbalstu sistēmu un piešķirtu 

pabalstus; 

7. priekšlikumus atbalstīt ēdināšanas izdevumu apmaksu pirmsskolas izglītības iestādēs 

trīs gadu garumā, bet atcelt daudzbērnu ģimenes pabalstu; 

8. ierosinājumu izvērtēt katra sociālā pabalsta vai izmaksas ietekmi uz pašvaldības 

budžetu; 

Plkst. 10.04 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

9. valsts noteiktiem pabalstu veidiem attiecīgajām sociālajām grupām (pabalsti 

trūcīgajiem un maznodrošinātajiem, tai skaitā ēdināšanas izdevumu segšana mācību 

iestādēs); 

10. priekšlikumu, gatavojot saistošo noteikumu projektus par sociālo atbalstu un 

pabalstiem, tai skaitā daudzbērnu ģimenēm, sagatavot aprēķinus par sociāla atbalsta 

un pabalstu ietekmi uz pašvaldības budžetu; 

Plkst. 10.07 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

11. priekšlikumu neapmaksāt ēdināšanu 5. – 9. klasē, bet novirzīt finansējumu daudzbērnu 

ģimeņu ēdināšanas izdevumu segšanai; 

12. ierosinājumu vai nu apmaksāt ēdināšanas izdevumus daudzbērnu ģimenēm 

pirmsskolas izglītības iestādēs vai maksāt daudzbērnu ģimenes vienreizēju pabalstu 50 

euro apmērā par katru bērnu gadā; 

13. priekšlikumu izrēķināt pabalstu administrēšanas izdevumus. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV), 

Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), 
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Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne 

Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Daiga Mieriņa (LZS), 

Gatis Miglāns (LZS), Genovefa Kozlovska (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Uzdot Grāmatvedības daļai izrēķināt daudzbērnu ģimenes pabalsta un citu pabalstu 

administrēšanas izmaksas. 

2. Uzdot Ādažu un Carnikavas novadu Sociālajiem dienestiem izrēķināt pabalstu ietekmi 

uz pašvaldības 2022. gada budžetu un sagatavot saistošo noteikumu projektus. 

3. Uzdot Ādažu novada Sociālajam dienestam sagatavot vēstuli Valsts ieņēmumu 

dienestam par iespēju pašvaldībai pieprasīt attiecīgajās informāciju sistēmās novada 

ģimeņu ienākumus, lai modelētu sociālā atbalstu sistēmu un piešķirtu pabalstus. 

4. Uzdot domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei sniegt pēc 

pieprasījuma šī nolēmuma 1. un 2. punkta izpildei nepieciešamo informāciju par bērnu 

skaitu mācību iestādēs, daudzbērnu ģimenēs un daudzbērnu ģimeņu skaitu. 

12.§ 

Par Ādažu novadā nereģistrētu ēku un ēku deklarēšanu nodokļu vajadzībām 2021.gada 

1.pusgada atskaiti 

(Ingūna Urtāne) 

Atskaite un prezentācija (3. pielikums). 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma  nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

(Ingūna Urtāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 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), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne 

Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 2 (Daiga Mieriņa (LZS), Genovefa 

Kozlovska (LZS)), "Atturas" – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma  

nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 10.24 J. LEJA atstāj sēdi. 

14.§ 

Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

V. BULĀNS lūdz precizēt īstenošanas kārtību, norādot lēmumā katrai kārtai īstenošanas 

termiņus. 

Plkst. 10.26 J. LEJA piedalās sēdē. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 “Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma 

apstiprināšanu”, precizējot to atbalstoši deputāta Valērija Bulāna priekšlikumam, un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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15.§ 

Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 “Par nekustamā īpašuma “Dzērvenītes” detālplānojuma 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 42 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Gaujas ielā 25B” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Alpi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 44 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku 

ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 45 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Ailes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mālnieki” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 46 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Mālnieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkalni” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 47 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Jaunkalni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezeriņi” (Dzīļu iela 13) 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 48 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Ezeriņi” (Dzīļu iela 13)” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Kažoči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Veckaktiņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme” daļas un nekustamā īpašuma 

“Dzērveņu iela 32” nosacītās cenas apstiprināšanu un izsoles rīkošanu 

(Diāna Čūriška) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme” 

daļas un nekustamā īpašuma “Dzērveņu iela 32” nosacītās cenas apstiprināšanu un 

izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai „Carnikavas 

komunālserviss” 

(Diāna Čūriška) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 52 “Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības 

aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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27.§ 

Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu 

(Diāna Čūriška) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 53 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3” izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu 

(Diāna Čūriška) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 54 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

S. BRAKOVSKA ierosina uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājas vietniekam Vilim 

Zinkevičam uzdevumu uz Attīstības komitejas šā gada 14. septembra sēdi sagatavot 

informatīvu ziņojumu par visiem Mežgarciemā esošajiem projektiem un to īstenošanas 

statusiem. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

29.§ 

Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7”  izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu 

(Diāna Čūriška) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 55 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Diāna Čūriška) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 56 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 4” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

(Everita Kāpa) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 57 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikums” 

projektu 

(Everita Kāpa) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 5 “Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu 

(Everita Kāpa) 

I. KRASTIŅŠ, E. KĀPA, J. VEINBERGS, M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, A. KRIEVA, 

G. KOZLOVSKA, S. BRAKOVSKA, J. LEJA debatē par Administratīvās komisijas locekļu 

skaitu (9 vai 11 locekļi). 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Administratīvo komisiju deviņu locekļu sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Gatis 

Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), 

Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 4 (Genovefa Kozlovska (LZS), Gundars Bojārs (LZP), 

Daiga Mieriņa (LZS), Raivis Pauls (LZS)), "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Administratīvo komisiju deviņu locekļu sastāvā. 

Deputāti klausās Administratīvās komisijas locekļu kandidātu prezentācijas par viņu pieredzi 

komisijas darbā un atbilstību vēlamajam amatam (E. Verners prezentācijā nepiedalās). 

Plkst. 10.26 M. SPRINDŽUKS atstāj sēdi. 

Plkst. 10.27 M. SPRINDŽUKS piedalās sēdē. 

Plkst. 10.30 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

Plkst. 10.35 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par katru Administratīvās komisijas locekļa kandidātu. 

Aicina balsot par Jāņa Veinberga ievēlēšanu Administratīvās komisijas sastāvā. 

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

NOLEMJ: 

Ievēlēt JĀNI VEINBERGU par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Ievas Rozes ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV), 

Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 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" – 2 

(Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt IEVU ROZI par Administratīvās komisijas locekļi. 



 15 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Halfora Krasta ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna 

Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris 

Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 4 (Gundars Bojārs (LZP), Genovefa Kozlovska 

(LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt HALFORU KRASTU par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Edgara Vernera ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 

Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone 

(LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 2 

(Jānis Leja (S), Raivis Pauls (LZS)), "Atturas" – 4 (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Arta 

Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Gatis Miglāns (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Neievēlēt EDRAGU VERNERU par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Lienes Krūzes ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV), 

Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), 

Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne 

Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Genovefa Kozlovska 

(LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Raivis Pauls (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt LIENI KRŪZI par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Edītes Kēleres ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

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

NOLEMJ: 

Ievēlēt EDĪTI KĒLERI par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Ilzes Žīgures ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

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

NOLEMJ: 

Ievēlēt ILZI ŽĪGURI par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Aijas Krievas ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

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

NOLEMJ: 

Ievēlēt AIJU KRIEVU par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Toma Liepiņa ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV), 

Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga 
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Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 

nav, "Atturas" – 5 (Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Karīna Miķelsone 

(LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt Tomu Liepiņu par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Agra Grīnvalda ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 3 balsīm "Par" (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis 

Miglāns (LZS)), "Pret" – 4 (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Arta Deniņa (JKP), Imants 

Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S)), "Atturas" – 8 (Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis 

(LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Neievēlēt Agri Grīnvaldu par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Elīnas Klindžānes ievēlēšanu Administratīvās komisijas 

sastāvā. 

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

NOLEMJ: 

Ievēlēt ELĪNU KLINDŽĀNI par Administratīvās komisijas locekļi. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju. Balsošanai 

izvirza Jāni Veinbergu. 

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), 

Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka 

(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 4 (Genovefa Kozlovska (LZS), 

Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Raivis Pauls (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt JĀNI VEINBERGU par Administratīvās komisijas priekšsēdētāju. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par lēmuma “Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvās 

komisijas sastāva apstiprināšanu” projektu. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 58 “Par Ādažu novada pašvaldības Administratīvās komisijas 

sastāva apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

(Everita Kāpa) 

Plkst. 11.59 J. LĒJA atstāja sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV), 

Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska 

(LZS), Imants Krastiņš (JKP), 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, (Jānis Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 7/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2021.gada 

1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

Plkst. 12.00 J. LEJA piedalās sēdē. 

35.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, 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)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 (Māris Sprindžuks (LRA)), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 59 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem (Smilgu 5.līnija, Ādaži) 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 60 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par nekustamā īpašuma Mežciema ielā 26, Garciemā, Carnikavas pagastā, Ādažu 

novadā, turpmāko izmantošanu 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 61 “Par nekustamā īpašuma Mežciema ielā 26, Garciemā, 

Carnikavas pagastā, Ādažu novadā, turpmāko izmantošanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

38.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

(Laila Raiskuma) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 3 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra 

noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

39.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 1. jūlija lēmumā Nr. 2 “Par 

Reorganizācijas komisiju” 

(Laila Raiskuma) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 62 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 1. 

jūlija lēmumā Nr. 2 “Par Reorganizācijas komisiju” un sagatavot to parakstīšanai. 

40.§ 

Par pasākuma “Goda ādažnieks” atcelšanu 2021. gadā 

(Laila Raiskuma) 

Ādažu novada domes 2016. gada 23. augusta noteikumu Nr.7 “Par Ādažu novada pašvaldības 

apbalvojumiem” 4. punktā noteikts, ka pašvaldības apbalvošanas ierosināšanas un publicitātes 

process tiek saukts par pasākumu „Goda ādažnieks”, kas noslēdzas ar apbalvojumu 

pasniegšanu (izņemot Pateicības rakstu) Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā 

pasākumā. Šā gada 1. jūlijā stājās spēkā administratīvi teritoriālā reforma, kā rezultātā tika 

apvienoti Ādažu un Carnikavas novadi. Tā kā Carnikavas novada pašvaldībā pirms tam 

pastāvēja no Ādažu novada pašvaldības atšķirīga apbalvošanas kārtībā, tad jaunizveidotā 

Ādažu novada pašvaldībai ir jāizstrādā un jāapstiprina jauna apbalvojumu kārtība. Vienlaikus, 

pašvaldība apzinās publisku pasākumu rīkošanas risku Covid-19 infekcijas izplatības 

apstākļos un neiespējamību rīkot apbalvošanas pasākumu klātienē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kā arī 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 3. augusta atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Atcelt šā gada novembrī iepriekš plānoto Ādažu novada pašvaldības pasākumu “Goda 

ādažnieks”. 

41.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

(Laila Raiskuma) 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu 

atvaļinājumu, Darba likuma 149. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir 

tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra 

nedēļām, neskaitot svētku dienas, Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumu 

Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 20. punktu, kas nosaka, ka 

domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir 4 

kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 

darba dienas, un, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, Domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts 

atvaļinājuma pabalsts 40% apmērā no mēnešalgas, Ādažu novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja Māra Sprindžuka šā gada 16. augusta iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-33-

136/21/11), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 9 kalendāra dienas, tai 

skaitā apmaksātas 7 darba dienas no šā gada 20.septembra līdz 28.septembrim (par darba 

periodu 01.07.2021.-30.08.2021.), 

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

NOLEMJ: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu – 9 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 7 darba dienas no šā gada 

20.septembra līdz 28.septembrim. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniecei attīstības jautājumos Karinai Miķelsonei 

aizvietot domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 
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42.§ 

Par noteikumu “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu 

(Jevgēnija Sviridenkova) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

43.§ 

Par Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšanu un būvniecību 

(Jānis Tiļčiks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 63 “Par Gaujas ielas apvienotā gājēju un veloceliņa projektēšanu 

un būvniecību” un sagatavot to parakstīšanai. 

44.§ 

Par Norobežojošo aizsargkonstrukciju izveidi gar Kadagas PII “Mežavēji” rotaļu 

laukumiem Kāpas ielā 

(Inita Henilane, Iveta Grīviņa-Dilāne) 

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) šā gada 21.maijā saņēma Lienes Kirinas 

(turpmāk – iesniedzēja) šā gada 13. maija iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/21/1455), kurā 

iesniedzēja lūdz steidzamā kārtā norobežot Kadagas bērnu dārza rotaļu laukumus no Kāpas 

ielas ar speciāliem trokšņus slāpējošiem aizsargvairogiem un izveidot papildus “guļošos 

policistus” ātruma ierobežošanai. Dome šā gada 17. jūnijā iesniedzējai nosūtīja atbildi, kurā 

informēja, ka Kāpas ielas posmā tehniski nav iespējams izbūvēt papildu ātruma slāpējošos 

elementus (pašlaik ir 2 esoši ātruma slāpējoši vaļņi) un pašvaldības šī gada budžetā nav 

ieplānoti līdzekļi skaņu slāpējošās sienas izbūvei. Tāpat vēstule tika minēts, ka, lai 

noskaidrotu iespējamos tehnoloģiskos risinājumus, izmaksas un to ieviešanas iespējas, 

pašvaldība veiks tirgus izpēti skaņas un putekļu samazināšanai un par rezultātiem informēs 

pašvaldības domi š.g. augustā, lēmuma pieņemšanai par pašvaldības turpmākajām 

veicamajām darbībām situācijas uzlabošanai. Tika veikta cenu izpēte skaņu atstarojošas 

aizsargsienas izbūvei ar akrila paneļiem 2.50 m augstumā. Izmaksas kritiskajās zonās 100 m 

garā posmā sasniegtu 100430 euro ar PVN. Kā alternatīvs risinājums tika izskatīts variants 

gabionu vairogu sienas izveide, kas pildīta ar akmeņiem 2.00 m augstumā. Šādas sienas 

izmaksas 100 m garā posmā sasniegtu 28600 euro ar PVN. 

Plkst. 12.22 S. BRAKOVSKA atstāj sēdi. 

Plkst. 12.23 S. BRAKOVSKA piedalās sēdē. 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes PII “Mežavēji” (turpmāk – KPII “Mežavēji”) šī gada 

budžetā tika ieplānoti līdzekļi 7500 euro apmērā tūju stādījumu izveidošanai, bet fiziski dabā 

konstatējot, ka īsti vietas tūju stādījumu rindai nav, un, saprotot, ka rotaļu zonā tūju jaunstādi 

var tikt ātri bojāti, tūju stādījumi netika ierīkoti. Ir priekšlikums pieejamo finansējumu 

novirzīt dekoratīvu koka vairogu izbūvei gar rotaļu laukumiem, kas tieši pieguļ nožogojumam 

gar Kāpas ielu. Budžetā plānotā summa ir pietiekama dekoratīvu koka vairogu izbūvei. 

D. MIERIŅA, I. HENILANE, E. KĀPA, V. BULĀNS, K. MIĶELSONE, A. BRŪVERS, I. 

GRĪVIŅA-DILĀNE, G. BOJĀRS, M. SPRINDŽUKS, J. LEJA debatē par: 

1. Kāpas ielas virsmas kvalitāti un iespēju izbūvēt aizsargkonstrukcijas gar KPII 

“Mežavēji” žogu, to izmaksām un ietekmi uz pašvaldības budžetu; 

2. ierosinājumu iestādīt tūjas gar iestādes žogu iestādes pusē. 



 20 

Atklāti balsojot, ar 0 balsīm "Par", "Pret" – 8 (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska 

(Par!, JV), Valērijs Bulāns (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns 

(LZS), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA)), "Atturas" – 7 (Kerola Dāvidsone (LRA), 

Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone 

(LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Noraidīt stādījumiem ieplānoto finansējumu 7500 euro apmērā KPII “Mežavēji” 

budžetā novirzīšanai koka dekoratīvo vairogu izgatavošanai. 

2. Uzdot KPII “Mežavēji” vadītājai izskatīt iespēju iestādīt tūjas gar iestādes žogu 

iestādes pusē. 

45.§ 

Par pagaidu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažu novadā 

(Artis Brūvers) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 64 “Par pagaidu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažu novadā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

46.§ 

Par pašvaldības zemesgabala Gaujas iela 10a, Ādaži nomas termiņa pagarināšanu āra 

kafejnīcas izvietošanai 

(Artis Brūvers) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 65 “Par pašvaldības zemesgabala Gaujas iela 10a, Ādaži nomas 

termiņa pagarināšanu āra kafejnīcas izvietošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

47.§ 

Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu Saimniecības un 

infrastruktūras daļas vadītājam 

(Ivo Bērziņš) 

I. KRASTIŅŠ, V. BULĀNS, D. MIERIŅA, A. BRŪVERS, J. LEJA, E. KĀPA debatē par 

iespēju nodot transportlīdzekli Carnikavas pagasta darbiniekiem darba vajadzībām un 

ierosinājumu uzdot pašvaldības domes izpilddirektoram Guntim Porietim apkopot informāciju 

par transportlīdzekļa izmantošanu pašvaldībā un iekļaut to lēmuma projektā. 

Atklāti balsojot, ar 1 balsi "Par" (Arnis Rozītis (LRA)), "Pret" – 6 (Gundars Bojārs (LZP), 

Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 

(LZS), Raivis Pauls (LZS)), "Atturas" – 8 (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs Bulāns 

(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone 

(LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA),), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Atlikt lēmuma “Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu 

Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam” projektu. 

2. Uzdot pašvaldības domes izpilddirektoram Guntim Porietim apkopot informāciju par 

transportlīdzekļa izmantošanu pašvaldībā un iekļaut to lēmuma projektā. 
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48.§ 

Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa atrašanās vietu ārpus darba laika 

(Ivo Bērziņš) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 66 “Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa atrašanās 

vietu ārpus darba laika” un sagatavot to parakstīšanai. 

49.§ 

Par nekustamā īpašuma Kāpas ielā 22, Kadagā, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Inga Švarce) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 67 “Par nekustamā īpašuma Kāpas ielā 22, Kadagā, izsoles 

rezultātu apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

50.§ 

Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras piemēroto finanšu korekciju projekta 

Nr.8.1.2.0/17/I/032 "Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana" īstenošanā 

(Evija Šēfere, Kaspars Šteinbergs) 

Ziņojums (4. pielikums). 

Plkst. 12.44 M. SPRINDŽUKS atstāj sēdi. 

Plkst. 12.45 M. SPRINDŽUKS piedalās sēdē. 

K. ŠTEINERGS, D. MIERIŅA, M. SPRINDŽUKS, V. BULĀNS, J. LEJA, A. DENIŅA, K. 

MIĶELSONE, R. PAULS debatē par: 

1. ziņojumā sniegto informāciju un iepirkuma procedūras norisi, piedāvājuma 

dokumentu pārbaudi un to vērtēšanu; 

Plkst. 13.03 S. BRAKOVSKA atstāj sēdi. 

2. CFLA lēmuma ietekmi (pašvaldības izdevumu daļa palielināsies par soda apmēru, 

savukārt projekta Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma daļa samazināsies par šo 

summu); 

Plkst. 13.07 S. BRAKOVSKA piedalās sēdē. 

3. aicinājumu uzdot Kasparam Šteinbergam uzdevumu uz Tautsaimniecības komitejas šā 

gada 15. septembra sēdi sagatavot informatīvu ziņojumu par Carnikavas pamatskolas 

projekta gaitu un nepieciešamajām finanšu korekcijām. 

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

NOLEMJ: 

1. Pieņemt ziņojumu zināšanai. 

2. Uzdot Attīstības un plānošanas nodaļas attīstības speciālistam Kasparam Šteinbergam 

uzdevumu uz Tautsaimniecības komitejas šā gada 15. septembra sēdi sagatavot 

informatīvu ziņojumu par Carnikavas pamatskolas projekta gaitu un nepieciešamajām 

finanšu korekcijām. 

Plkst. 13.18 A. DENIŅA atstāj sēdi. 
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51.§ 

Par Carnikavas pagasta pašvaldības budžeta izpildi uz šā gada 31. jūliju 

(Anita Snigireva) 

Ziņojums (5. pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), 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), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks 

(LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi) PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

52.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības šā gada budžetā 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), 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), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks 

(LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi) PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 8/2021 “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. 

53.§ 

Par Ādažu novada domes 2012. gada 27. novembra saistošo noteikumu Nr.34 "Par 

Ādažu novada simboliku" un Carnikavas novada domes 2019. gada 18. septembra 

saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25 “Par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem 

(Everita Kāpa) 

Plkst. 13.32 S. BRAKOVSKA atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 

Dāvidsone (LRA), 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" – 1 

(Gatis Miglāns (LZS)), (Sniedze Brakovska (Par!, JV) un Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), 

PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9/2021 “Par Ādažu novada domes 2012. gada 27. 

novembra saistošo noteikumu Nr.34 "Par Ādažu novada simboliku" un Carnikavas 

novada domes 2019. gada 18. septembra saistošo noteikumu Nr. SN/2019/25 “Par 

Carnikavas novada simbolikas izmantošanu” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

54.§ 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 

Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga 
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Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS),Arnis 

Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, (Sniedze Brakovska (Par!, JV) un Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 68 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

55.§ 

Par Carnikavas pašvaldības policijas darbinieku šā gada 20. jūlija iesniegumu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 

Dāvidsone (LRA), 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, (Sniedze Brakovska (Par!, JV) un Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 69 “Par Carnikavas pašvaldības policijas darbinieku šā gada 20. 

jūlija iesniegumu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 13.37 S. BRAKOVSKA piedalās sēdē. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:37. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks 

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


