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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021. gada 31. augustā                             Nr. 7 

 

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 14 deputāti:  

Gundars Bojārs (LZP) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 

videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS) (piedalās 

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

režīmā), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), 

Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Raivis Pauls (LZS). 

Administrācijas darbinieki:  Ināra Briede, Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Guntis Porietis. 

citi: pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja Sanita Kronberga. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēdi atklāj Ādažu novada pašvaldības domes ēkā plkst. 14:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumu Ādažu novada domes 2020. gada 3. decembra lēmumā Nr.254 “Par 

bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”. 

2. Par S.Kronbergas iecelšanu PII “Riekstiņš” vadītājas amatā. 

3. Par attālinātā izglītības procesa organizēšanu pirmsskolas, vispārējās izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā. 

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos 

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

5. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”. 

6. Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētājam. 

 

 

 
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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1.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2020. gada 3. decembra lēmumā Nr.254 “Par 

bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā” 

(Ināra Briede) 

A. DENIŅA, I. BRIEDE, Č. BATŅA, M. SPRINDŽUKS, I. KRASTIŅŠ, S. BRAKOVSKA, 

J. SVIRIDENKOVA, J. LEJA, A. KALVĀNE debatē par: 

1. grozījumu lēmumā un to ietekmi uz kopējo bērnu rindu uz pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādi (Č. Batņa skaidro, ka kopumā, sākot no šā gada 1. aprīļa Ādažu 

vidusskolas pirmsskolā ir uzņemti 24 bērni, kuri piedzima 2017. gadā. Pauž viedokli, 

ka jaukta vecuma grupā (bērniem, kuri dzimuši no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. 

gada 1. septembrim) ir dažāds attīstības līmenis vecumposmos (atšķirība starp 

trīsgadīgiem un četrgadīgiem bērniem ir lielāka varēšanas, zināšanu un izpratnes 

līmenī), līdz ar to ierosina veidot tīra vecuma grupu 2018. gadā dzimušajiem bērniem, 

savukārt 2017. gadā dzimušos bērnus apvienot ar 2016. gadā dzimušajiem bērniem 

(4.gadnieku un 5.gadnieku vecuma atšķirība atsevišķos gadījumos nav tik liela un arī 

vecumposma atšķirības nav tik izteiktas)); 

2. bērnu rindas veidošanas kārtību un principiem, bērnu skaitu rindā (I. Briede skaidro, 

ka rindā ir bērni, kuri pēc uzaicinājuma saņemšanas un atteikšanas no vietas 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē atkārtoti stājās rindā, kā arī bērni, kuri 

apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes, līdz ar to faktisks bērnu, kuriem 

nepieciešama vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, skaits rindā ir mazāks, 

nekā esošais bērnu skaits); 

3. Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības programmas kvalitāti un vides atbilstību 

prasībām; 

4. bērnu vecāku atteikumiem augustā apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi (J. 

Sviridenkova skaidro, ka bērnu uzaicināšana uz pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēm notiek atbilstoši saistošo noteikumu prasībām no aprīļa līdz augustam, 

augustā vecākiem pamatā noslēdzot pakalpojumu līgumus ar iestādi. Pastāv gadījumi, 

kad uzaicināto bērnu vecāki atsakās no vietas iestādē un neslēdz pakalpojumu līgumu, 

līdz ar to vieta iestādē tiek piedāvāta nākamajiem rindā esošajiem bērniem); 

5. iespēju pašvaldībai iegādāties noteikto vietu skaitu privātajās izglītības iestādēs, 

noslēdzot līgumu ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi, un Izglītības un zinātnes 

ministrijas nostāju šajā jautājumā (ministrija šādu rīcību neatbalsta); 

6. priekšlikumu noteikt vienādu maksu par pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu 

pašvaldības un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un nepieciešamību šo 

jautājumu risināt ar attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm; 

7. aicinājumu uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Aijai Kalvānei uzdevumu sagatavot 

informāciju par pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” uzņemtajiem 

bērniem, atsevišķi norādot, cik bērni ir deklarēti Carnikavas pagastā un cik bērni – 

citos novados. 

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

NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 70 “Par grozījumu Ādažu novada domes 2020. gada 3. 

decembra lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā 

Ādažu vidusskolā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

2. Uzdot Izglītības nodaļas vadītājai Aijai Kalvānei uzdevumu uz Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālās komitejas šā gada 7. septembra sēdi sagatavot informāciju par 
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pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” uzņemtajiem bērniem, atsevišķi 

norādot, cik bērni ir deklarēti Carnikavas pagastā un cik bērni – citos novados. 

2.§ 

Par S.Kronbergas iecelšanu PII “Riekstiņš” vadītājas amatā 

(Aija Kalvāne) 

D. MIERIŅA, S. KRONBERGA, I. KRASTIŅŠ, G. PORIETIS, J. LEJA, S. BRAKOVSKA 

debatē par: 

1. S. Kronbergas profesionālo pieredzi un atbilstību jaunajam amatam; 

2. vadītājas atlases procesu; 

3. priekšlikumu precizēt lēmuma nolēmuma 1. punktu, norādot, ka iecelšana amatā ir ar 

šā gada 1. oktobri; 

4. S. Kronbergas profesionāliem plāniem, uzsākot darbu jaunajā amatā. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 71 “Par S.Kronbergas iecelšanu PII “Riekstiņš” vadītājas amatā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par attālinātā izglītības procesa organizēšanu pirmsskolas, vispārējās izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2021./2022.mācību gadā 

(Guntis Porietis) 

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.360 ”Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – noteikumi) 40.6. 

apakšpunkts nosaka izglītības procesa organizēšanas nosacījumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanas apstākļos, kad mācību process izglītības iestādēs tiek noteikts 

attālināti.  

Atbilstoši iestādes dibinātāja lēmumam un iestādē noteiktajai kārtībai, izglītības iestāde var 

attālināti īstenot izglītības procesu pirmsskolas pamata un vidējās izglītības pakāpes 

izglītojamam (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem), ja viņam noteikti obligāti 

pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi. 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestādes ir apstiprinājušas iekšējos noteikumus par izglītības procesa organizēšanas 

kārtību attālināti atbilstoši noteikumiem. 

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

NOLEMJ: 

1. Saskaņot Ādažu novada pašvaldības izglītības iestāžu iekšējos noteikumus par 

izglītības procesa organizēšanas kārtību, ja mācības notiek attālināti: 

1.1. Ādažu vidusskolas 27.08.2021. iekšējos noteikumus Nr. 1 - 28/ 89 “Attālināta 

mācību procesa kārtība Ādažu vidusskolā 2021./2022.mācību gadā (1.pielikums); 

1.2. Carnikavas pamatskolas 31.08.2021. iekšējos noteikumus Nr. CPS/1-17/21/1 

“Attālināta mācību procesa kārtība 2021./2022. mācību gadā” (2.pielikums); 

1.3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 23.08.2021. iekšējos noteikumus Nr. 1-7/21/1 

“Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai” (3.pielikums); 
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1.4. Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 30.09.2021. iekšējos noteikumus Nr. 

IN/2021/2 “Izglītības procesa norises un organizēšanas kārtība Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” (4.pielikums); 

1.5. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 30.08.2021. iekšējos noteikumus Nr. 1-

4/21/5 “Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” (5.pielikums); 

1.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” 30.08.2021. iekšējos noteikumus 

Nr. 1 “Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai” (6.pielikums); 

1.7. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” 27.08.2021. iekšējos 

noteikumus Nr. 1-25/21/1 “Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (7.pielikums); 

1.8. Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 27.08.2021. iekšējos noteikumus 

Nr. 1-8/21/4 “Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība Covid-19 

infekcijas izplatības ierobežošanai” (8.pielikums); 

1.9. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” 30.08.2021. iekšējos 

noteikumus Nr. 1-77/21/1 “Izglītības procesa organizēšanas un norises kārtība 

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (9.pielikums). 

2. Pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

4.§ 

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

Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

(Guntis Porietis) 

M.SPRINDŽUKS, V. BULĀNS, G. PORIETIS, A. DENIŅA, K. DĀVIDSONE, E. KĀPA, 

D. MIERIŅA, I. KRASTIŅŠ, K. MIĶELSONE debatē par: 

1. Izglītības, kultūras sporta un sociālās komitejas sēžu norisi – katra mēneša pirmajā 

trešdienā (A. Deniņa lūdz septembra sēdi organizēt pirmajā otrdienā. G. Porietis 

ierosina jaunu normu piemērot ar šā gada 1. oktobri); 

2. nepieciešamību attiecīgi mainīt citu komisiju (tai skaitā, Iepirkumu komisijas) un 

darba grupu sēžu norises dienas; 

Plkst. 15.54 I. Krastiņš atstāj sēdi. 

Plkst. 15.56 J. Leja atstāj sēdi. 

Plkst. 15.57 I. Krastiņš piedalās sēdē. 

Plkst. 15.59 J. Leja piedalās sēdē. 

3. sagatavoto lēmumu projektu ziņošanu komiteju un domes sēdēs (V. Bulāns un K. 

Dāvidsone pauž viedokli, ka par sagatavotajiem lēmumu projektiem domes sēdēs ir 

jāziņo lēmumu projektu sagatavotājiem, jo bieži pēc komiteju sēdēm lēmumu 

projektos ir jāveic labojumi vai precizējumi, kā arī komiteju priekšsēdētāji varētu 

nemācēt atbildēt uz specifiskiem jautājumiem, kas ir lēmumu sagatavotāju 

kompetencē. D. Mieriņa informē par Carnikavas novada domes pieredzi, kad domes 

sēdēs par komitejās izskatītajiem lēmumu projektiem ziņoja komiteju priekšsēdētāji, ja 

nepieciešams, papildus uzaicinot lēmumu projektu sagatavotājus); 

4. priekšlikumu atstāt nolikuma 101. punktu par izskatāmo jautājumu ziņošanu sēdē 

esošajā redakcijā. 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 10/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2021. 

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

un sagatavot tos parakstīšanai. 

5.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” 

(Guntis Porietis) 

Plkst. 16.06 A. Deniņa atstāj sēdi. 

Plkst. 16.08 A. Deniņa piedalās sēdē. 

D. MIERIŅA, M. SPRINDŽUKS, I. KRASTIŅŠ, I. GOTHARDE debatē par ierosinājumu 

iekļaut projektu uzraudzības komisijas sastāvā Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja 

vietnieku Vili Zinkeviču.  

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.72 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. 

decembrī lēmumā Nr. 290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētājam 

(Karīna Miķelsone (LRA)) 

Atklāti balsojot, ar 13 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), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 

Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, "Nebalso" – 1 (Māris Sprindžuks (LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 73 “Par amatu savienošanu pašvaldības domes priekšsēdētājam” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:19. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


