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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažos, Ādažu novadā
2021. gada 29. septembrī

Nr. 10

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) (no plkst. 09.00 līdz plkst. 09.45 un no plkst. 10.59 līdz plkst. 11.51),
Sniedze Brakovska (JV) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone
(LRA), Arta Deniņa (JKP) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus
videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā) (līdz plkst. 10.32), Genovefa Kozlovska (LZS),
Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns
(LZS) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā
un skaņas) režīmā), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS) (no plkst. 10.26), Arnis
Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Lelde Balode, Ivo Bērziņš, Ināra Briede, Diāna Čūriška, Gunta
Dundure, Ilona Gotharde, Monika Griezne, Ainārs Grikmanis, Silvis Grīnbergs, Iveta
Grīviņa-Dilāne, Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Dzintars Kronbergs, Edvīns Krūms, Edgars
Liepiņš, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Anita Snigireva, Jānis
Tiļčiks, Zintis Varts.
citi: SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis Juris Krūze, Tautas nama “Ozolaine”
vadītāja Aija Riba, Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga, SIA “Balteneko” pārstāvis
Edgars Vīgants, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Dagnija Zilberte.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada pašvaldības domes ēkā plkst. 09:00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.

Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 29. septembra darba kārtības
apstiprināšanu.

2.

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu.

3.

Par gaidāmo apkures sezonu un siltuma tarifiem.

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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4.

Par deputāta pilnvaru nolikšanu.

5.

Par Raita Kubuliņa ievelēšanu pašvaldības domes komitejās.

6.

Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu.

7.

Par O.Vācieša prēmijas dzejā pretendentu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu.

8.

Par nolikuma “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikums” projektu.

9.

Par izglītojamo skaita samazināšanu PII “Strautiņš” ģimenes grupās.

10. Par grozījumiem Ādažu vidusskolas budžetā.
11. Par pedagogu palīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības iestādēs Carnikavas pagastā.
12. Par pašvaldības atbalstu sacensību organizēšanai.
13. Par subsīdiju orientēšanās seriāla “ieSĀC” organizēšanai.
14. Par subsīdiju dalībai Pasaules čempionātā Techno 293 vējdēļu burāšanā.
15. Par telpu nomu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas
nodarbībām.
16. Par āra telts iegādi Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas treniņu procesam.
17. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības
iestādēs no 2021. gada septembra.
18. Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs” projektu.
19. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās
izglītības iestādēm” projektu.
20. Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un
sporta laukumos”.
21. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24.
augusta saistošajos noteikumos Nr. 6/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem
trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu
novada pašvaldībā”.
22. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.3/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021.
gadam”.
23. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra
noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” projektu.
24. Par noteikumu “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24.
augusta noteikumos Nr.4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā””
projektu.
25. Par aptaujas organizēšanu sabiedrības attieksmei pret azartspēlēm.
26. Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai.
27. Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu.
28. Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu.
29. Par zemesgabala Kauguru iela 3 domājamās daļas piešķiršanu nomā.
30. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
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31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”.
32. Par transportlīdzekļa nodošanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”.
33. Par grozījumiem nomas līgumā par zemi “Āres-Jaunāres”.
34. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas
komunālserviss”.
35. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas
izsoles rīkošanu.
36. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 2” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
37. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Cīruļu iela 13”.
38. Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nomu.
39. Par atļauju atsavināt Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu
zemesgabalu Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov. (zemes vienības
kadastra apzīmējums 8052 006 0471).
40. Par piekrišanu zemes Mencu iela 11, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. iegūšanai
īpašumā.
41. Par piekrišanu zemes Vanagu ielā 11 iegūšanai īpašumā.
42. Par piekrišanu zemes Mencu ielā 3 iegūšanai īpašumā.
43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Svirlīšu iela 3,
Svirlīšu iela 5 un Svilpju iela 4.
44. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lejupes ielā 8.
45. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 36.
46. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas”.
47. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvzemnieki”.
48. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Podnieku ielā
24 un Podnieku ielā 26.
49. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lībieši 4”.
50. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Smilgas 139.
51. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti”.
52. Par detālplānojuma “Luksti” grozījumu nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13
apstiprināšanu.
53. Par detālplānojuma atcelšanu nekustamajā īpašumā Baltkrastu ielā 4.
54. Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” apvienošanu.
55. Par Gaujas labā krasta nostiprināšanu Upmalas ielas galā.
56. Par Ādažu novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā “Jūras Zeme”.
57. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā 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”.
58. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 17 “Par Ādažu
novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu
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novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu
apstiprināšanu”.
59. Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas
uzturēšanas deleģējumu.
60. Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu.
61. Par Carnikavas novada pašvaldības 2021. gada konsolidētā slēguma (01.01.30.06.2021.) finanšu pārskatu.
62. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
63. Par domēna adazunovads.lv reģistrēšanu.
64. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Austrumu ielas seguma
dubultās virsmas apstrāde”.
65. Par nolikuma “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”
projektu.
66. Par Ādažu novada kultūras centra izveidošanu.
67. Par nolikuma “Ādažu novada kultūras centra nolikums” projektu.
68. Par Ādažu novada sociālā dienesta izveidošanu
69. Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums” projektu.
70. Par Administratīvās nodaļas izveidošanu.
71. Par Ādažu novada būvvaldes izveidošanu.
72. Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu.
73. Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas amatu saraksta apstiprināšanu.
74. Par Finanšu nodaļas izveidošanu.
75. Par Grāmatvedības nodaļas izveidošanu.
76. Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu.
77. Par Izglītības un jaunatnes nodaļas izveidošanu.
78. Par Juridiskās un iepirkumu nodaļas izveidošanu.
79. Par Personāla nodaļas izveidošanu.
80. Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidošanu.
81. Par Sporta nodaļas izveidošanu.
82. Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu.
83. Par Ādažu novada bāriņtiesas izveidošanu.
84. Par nolikuma “Ādažu novada bāriņtiesas nolikums” projektu.
85. Par nolikuma “Ādažu novada bāriņtiesas amatu konkursa nolikums” projektu.
86. Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu saraksta apstiprināšanu.
87. Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā.
88. Par Interešu izglītības koordinatora amata slodzi.
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1.§
Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 29. septembra darba kārtības
apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks)
Ierosina:
1. papildināt darba kārtību ar 3. jautājumu “Par gaidāmo apkures sezonu un siltuma
tarifiem”, mainot pārējo jautājumu numerāciju;
2. mainīt darba kārtības 32. jautājuma nosaukumu “Par pašvaldības transportlīdzekļa
VW SHARAN, valsts Nr. JT-2655 lietošanas nepieciešamības pamatojumu” uz “Par
transportlīdzekļa nodošanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss””;
3. svītrot darba kārtības 88. jautājumu “Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība carnikavā, III kārta””;
4. papildināt darba kārtību ar:
4.1. 86. jautājumu “Par piekrišanu zemes Vanagu ielā 11 iegūšanai īpašumā” un 87.
jautājumu “Par piekrišanu zemes Mencu ielā 3 iegūšanai īpašumā” un izskatīt tos
pēc 39. jautājuma “Par piekrišanu zemes Mencu iela 11, Garupe, Carnikavas pag.,
Ādažu nov. iegūšanai īpašumā”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju;
4.2. 88. jautājumu “Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Cīruļu iela 13”” un izskatīt
to pēc 36. jautājuma “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 2” izsoles rezultātu
apstiprināšanu”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Apstiprināt pašvaldības domes šā gada 29. septembra sēdes darba kārtību.
2.§
Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu
(Guntis Porietis)
1. Izpildītie domes lēmumi:
1.1. Carnikavas novada domes (turpmāk – CND) 2018. gada 25. jūlija sēdes protokols
Nr. 27 § 12 “Par 21.05.2014. Carnikavas novada domes lēmuma 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, aktualizēšanu”;
1.2. Ādažu novada domes (turpmāk – ĀND) šā gada 26. janvāra lēmums Nr. 22 “Par
pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu
Ūdens””. SIA precizēja aizņēmuma apmēru pēc iepirkumu procedūras
pabeigšanas;
1.3. 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”;
1.4. CND šā gada 22. jūnija sēdes protokola Nr. 11 § 4 “Par zemes Kalmju iela 4E,
Carnikava, Carnikavas nov., piekritību pašvaldībai”;
1.5. 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”;
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1.6. šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 11 “Par nekustamā īpašuma “Dzirnavu iela A”
iegūšanu īpašumā bez atlīdzības”;
1.7. šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 21 “Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu
komisijas izveidošanu”;
1.8. šā gada 17. augusta lēmums Nr. 38 “Par finansiālā atbalsta sniegšanu sacensību
organizēšanai”;
1.9. šā gada 24. augusta lēmums Nr. 67 “Par nekustamā īpašuma Kāpas ielā 22,
Kadagā, izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
2. Neizpildītie domes lēmumi:
2.1. 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;
2.2. 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;
2.3. šā gada 24. augusta lēmums Nr. 68 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma noslēgšanu”.
Persona nav noslēgusi līgumu par pašvaldības dzīvokļa īri, tiek plānota personas
izlikšanu no dzīvokļa.
3. Cita būtiska informācija:
3.1. pašvaldības izglītības iestādes atsāka darbu klātienē, taču augstā saslimstības
līmeņa dēļ Ādažu vidusskolas klašu grupās no 5. līdz 12. klasei, kā arī Ādažu
MMS un Ādažu BJSS attiecīgajās vecuma grupās mācību process tiks organizēts
attālināti no 27. septembra līdz 6. oktobrim;
3.2. Valsts reģionālās attīstības aģentūra šā gada 10. septembrī piešķīra pašvaldībai
dotāciju 131822 euro apmērā pašvaldības administratīvi teritoriālās reformas
īstenošanas rezultātā radušos administratīvo izdevumu līdzfinansēšanai;
3.3. šā gada 9. septembrī pašvaldību apmeklēja Ministru prezidents Arturs Krišjānis
Kariņš un ar pašvaldības vadību pārrunāja autoceļa A1 attīstības, izglītības
sektora un nodokļu politikas jautājumus, kas radušies Ādažu novadam
paplašinoties;
3.4. pašvaldība nosūtīja brīdinājumu piecu daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem
par pašvaldības saistošo noteikumu nepildīšanu – līdz 1. septembrim nav
izveidotas sadzīves atkritumu novietnes. Izpildes termiņš tika pagarināts līdz šā
gada 1. decembrim;
3.5. Carnikavas stadionā tika sabojāts futbola vārtu tīkls un rezervistu soliņa nojumes.
Pašvaldības policija ir noskaidrojusi vainīgās personas;
3.6. Carnikavas novada pašvaldības Administratīvā komisija 20. septembrī noslēdza
tās atbildībā esošo lietu izskatīšanu un izbeidza savu pastāvēšanu;
3.7. konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2021” Ādažu sākumskola
saņēma 2. vietu nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka 2021” un 2. vietu nominācijā
“Ilgtspējīgākā publiskā ārtelpa 2021”;
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3.8. saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
aprēķinu 2022. gadam, Ādažu novada pašvaldības ieņēmumi pieaugs par
aptuveni 4 milj. euro un izdevumi iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināšanas
fondā arī pieaugs par 1,4 milj. euro (kopā gandrīz 5 milj. euro).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par gaidāmo apkures sezonu un siltuma tarifiem
(Juris Krūze, Edgars Vīgants)
Prezentācija (1. pielikums).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
4.§
Par deputāta pilnvaru nolikšanu
(Māris Sprindžuks)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Sniedze Brakovska (Par!,
JV) atstāja zēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 79 “Par deputāta pilnvaru nolikšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
M. SPRINDŽUKS pateicās deputātam Gundaram Bojāram par ieguldīto darbu Ādažu novada
attīstībā un pauda cerību, ka zaļā politika tiks turpināta, deputātam Raitim Kubuliņam
stājoties amatā.
5.§
Par Raita Kubuliņa ievelēšanu pašvaldības domes komitejās
(Māris Sprindžuks (LRA))
Saskaņā ar Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 2.pantu, Pašvaldības domes vēlēšanu
likuma 43.pantu un Ādažu novada vēlēšanu komisijas šā gada 20. septembra sēdē nolemto,
Raitis Kubuliņš kļūst par Ādažu novada pašvaldības domes deputātu ar šā gada 1. oktobri.
Ierosina ievēlēt deputātu Raiti Kubuliņu pašvaldības domes patstāvīgajās komitejās, kurās tika
ievēlēts deputāts Gundars Bojārs (Finanšu komiteja, Tautsaimniecības komiteja un Attīstības
komiteja).
R. KUBULIŅŠ informē, ka grib strādāt Finanšu komitejā, Tautsaimniecības komitejā un
Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā.
E. KĀPA informē, ka, ja mainās Attīstības komitejas un Izglītības, kultūras, sporta un sociālās
komitejas sastāvs, tad ir nepieciešams veikt grozījumus pašvaldības šā gada 1. jūlija
saistošajos noteikumos Nr.1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”. Ierosina ievēlēt
deputātu Raiti Kubuliņu par Finanšu komitejas un Tautsaimniecības komitejas locekli.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Ievēlēt deputātu Raiti Kubuliņu par Finanšu komitejas un Tautsaimniecības komitejas
locekli.
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6.§
Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu
(Everita Kāpa)
Plkst. 9.45 G. BOJĀRS atstāj sēdi.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par katru Vēlēšanu komisijas locekļa pretendentu atsevišķi.
Ierosina balsot par Ilzi Bērziņu.
Atklāti balsojot, ar 12 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), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne
Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), "Atturas" – nav,
(Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Ilzi Bērziņu par Vēlēšanu komisijas locekli.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Ervīnu Lukstiņu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Ervīnu Lukstiņu par Vēlēšanu komisijas locekli.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Agitu Berkmani.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Agitu Berkmani par Vēlēšanu komisijas locekli.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Antru Stradiņu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Antru Stradiņu par Vēlēšanu komisijas locekli.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Andri Baumani.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm "Par" (Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta
Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS)), "Pret" – 1 (Arnis
Rozītis (LRA)), "Atturas" – 6 (Sniedze Brakovska (JV), Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga
Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)),
(Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Neievēlēt Andri Baumani par Vēlēšanu komisijas locekli.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Diānu Gorohovu.
Atklāti balsojot, ar 0 balsīm "Par", "Pret" – 3 (Kerola Dāvidsone (LRA), Jānis Leja (S), Arnis
Rozītis (LRA)), "Atturas" – 10 (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Arta Deniņa
(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis
Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Kristīne Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)),
(Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Neievēlēt Diānu Gorohovu par Vēlēšanu komisijas locekli.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Antru Meolu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Antru Meolu par Vēlēšanu komisijas locekli.
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M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Svetlanu Lauci.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm "Par" (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis
Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Kristīne Savicka (LRA),
Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 2 (Kerola Dāvidsone (LRA), Jānis Leja (S)), "Atturas" – 4
(Valērijs Bulāns (LRA), Sniedze Brakovska (JV), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP)),
(Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Svetlanu Lauci par Vēlēšanu komisijas locekli.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Ritu Rossohu-Sadoviču.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Ritu Rossohu-Sadoviču par Vēlēšanu komisijas locekli.
E. KĀPA informē, ka Agita Berkmane savā Ādažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas
kandidāta pieteikumā (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/21/776) norādīja, ka kandidē arī uz vēlēšanu
komisijas priekšsēdētāja amatu.
M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par Agitu Berkmani kā Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Agitu Berkmani par Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 80 “Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas sastāva
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par O.Vācieša prēmijas dzejā pretendentu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
(Aija Riba)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 81 “Par O.Vācieša prēmijas dzejā pretendentu vērtēšanas
komisijas apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par nolikuma “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikums” projektu
(Linda Cintiņa)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 8 “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikums”
un sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par izglītojamo skaita samazināšanu PII “Strautiņš” ģimenes grupās
(Linda Cintiņa)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 82 “Par izglītojamo skaita samazināšanu PII “Strautiņš” ģimenes
grupās” un sagatavot to parakstīšanai.
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10.§
Par grozījumiem Ādažu vidusskolas budžetā
(Česlavs Batņa)
Šā gada budžetā Ādažu vidusskolai (turpmāk – ĀVS) tika piešķirta valsts mērķdotācija
mācību literatūras un līdzekļu iegādei 31187 euro apmērā. Mērķdotācijas apjoms nav
pietiekošs, jo ĀVS palielinājās skolēnu skaits (10 pirmās klases un 4 desmitās klases). Līdz ar
ĀVS nepieciešami papildu līdzekļi 3150 euro apmērā, lai iegādātos mācību literatūru 5. klasei
un nodrošinātu jaunā mācību satura īstenošanu Valodu mācību jomas mācību priekšmetā
“Otrā svešvaloda (krievu)” un Sociālās un pilsoniskās mācību jomas mācību priekšmetā
“Sociālās zinības un vēsture”. ĀVS savas budžeta tāmes ietvaros ir radusi iespēju novirzīt
trūkstošos līdzekļus no EKK 2370 mērķa “Soma.lv” uz EKK 5233 mērķi “Mācību metodiskā
literatūra”.
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 10 “Pašvaldības
budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” 23. punktu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Ādažu vidusskolas šā gada budžeta grozījumu, pārceļot 3150 euro
apmērā no mērķa “Soma.lv” (EKK 2243) uz mērķi “Mācību metodiskā literatūra”
(EKK 5233).
2. Uzdot Ādažu vidusskolas direktoram organizēt šī nolēmuma 1.punkta izpildi.
3. Uzdot pašvaldības administrācijas finansistam organizēt lēmuma izpildes kontroli.
11.§
Par pedagogu palīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības iestādēs Carnikavas pagastā
(Aija Kalvāne)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 83 “Par pedagogu palīgu atalgojumu pirmsskolas izglītības
iestādēs Carnikavas pagastā” un sagatavot to parakstīšanai.
12.§
Par pašvaldības atbalstu sacensību organizēšanai
(Edvīns Krūms)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 84 “Par pašvaldības atbalstu sacensību organizēšanai” un
sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par subsīdiju orientēšanās seriāla “ieSĀC” organizēšanai
(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 biedrības “Orientēšanās klubs “KĀPA”” pieteikumu pašvaldības subsīdijas
saņemšanai orientēšanās seriāla “iesSĀC” organizēšanai Ādažu novada administratīvajā
teritorijā.
Izvērtējot iesniegumu, pašvaldības administrācijas Sporta daļa konstatēja, ka tas atbilst
noteikumu prasībām un kritērijiem (finanšu aprēķins 2. pielikumā).
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Pašvaldības administrācijas Sporta daļas budžetā ir pieejams finansējuma atlikums subsīdiju
piešķiršanai 7300 euro apmērā.
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 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 500 euro apmērā biedrībai
“Orientēšanās klubs “KĀPA”” orientēšanās seriāla “iesSĀC” organizēšanai Ādažu
novada administratīvajā teritorijā.
2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai 10 darba dienu laikā pēc šī
lēmuma pieņemšanas izmaksāt biedrībai “Orientēšanās klubs “KĀPA” subsīdiju no
Sporta daļas šā gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 3263) noteikumos noteiktajā
kārtībā.
14.§
Par subsīdiju dalībai Pasaules čempionātā Techno 293 vējdēļu burāšanā
(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 biedrības “Burāšanas Klubs 360” pieteikumu pašvaldības subsīdijas saņemšanai
Eduarda Niedras dalībai Pasaules čempionātā Techno 293 vējdēļu burāšanā.
Izvērtējot iesniegumu, pašvaldības administrācijas Sporta daļa konstatēja, ka tas atbilst
noteikumu prasībām un kritērijiem (finanšu aprēķins 3. pielikumā).
Pašvaldības administrācijas Sporta daļas budžetā ir pieejams finansējums subsīdijām kopā
6800 euro apmērā.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7.
panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, noteikumu II. daļu, pašvaldības administrācijas Sporta
daļas atzinumu un finanšu aprēķinu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 450 euro apmērā biedrībai
“Burāšanas klubs 360” Eduarda Niedras dalībai Pasaules čempionātā Techno 293
vējdēļu burāšanā.
2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai 10 darba dienu laikā pēc šī
lēmuma pieņemšanas izmaksāt biedrībai “Burāšanas klubs 360” subsīdiju no Sporta
daļas šā gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 3263) noteikumos noteiktajā kārtībā.
15.§
Par telpu nomu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlētikas nodaļas
nodarbībām
(Dagnija Zilberte)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 85 “Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām” un
sagatavot to parakstīšanai.
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16.§
Par āra telts iegādi Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas treniņu procesam
(Dagnija Zilberte)
Noslēdzot iepriekšējo mācību gadu, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk –
ĀBJSS) administrācija un pašvaldības administrācijas Sporta daļa konstatēja, ka, lai uzlabotu
mācību treniņu procesu, pielāgojoties Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr.
360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
prasībām, Sporta centra teritorijā vēlams uzstādīt lielizmēra pārvietojamo telti – nojumi, lai
nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā sportisti varētu trenēties āra apstākļos. Telts noslogojums
būtu katru darba dienu no 15.00 – 20.30. Vienas telts izmaksas ir aptuveni 6000 euro. Sporta
centra teritorijā ir vieta telts uzstādīšanai.
ĀBJSS un Sporta centra budžetā līdzekļi šādam mērķim šajā gadā nav ieplānoti. ĀBJSS
budžetā ir ietaupīti līdzekļi sakarā ar atceltām starptautiskajām sacensībām 5800 euro (EKK
2239). ĀBJSS vadība ierosina veikt budžeta grozījumus un novirzīt 5800 euro no EKK 2239
uz EKK 2312.
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 nepieciešams mainīt veicamo pasākumu prioritātes, izmainot tam iepriekš
apstiprināto finansējumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. un 6. punktu, noteikumu
19. punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 22. septembra atzinumu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt lielizmēra pārvietojamās telts – nojumes iegādi ĀBJSS mācību procesa
uzlabošanai.
2. Uzdot pašvaldības administrācijas finansistam nodrošināt grozījumu veikšanu
pašvaldības šā gada budžetā, nepieciešamo finanšu līdzekļu 5800 euro apmērā
pārcelšanu no ĀBJSS budžeta tāmes EKK 2239 uz EKK 2312 mācību procesam
ieplānotas telts iegādei.
3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
17.§
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības
iestādēs no 2021. gada septembra
(Ināra Briede)
Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija
noteikumos Nr. 418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” noteiktajā kārtībā, kā arī, ņemot vērā Izglītības likuma
17. panta divi prim daļā noteikto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam
pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības
iestādēs, pašvaldības dome konstatēja, ka šā gada 1.septembrī Ādažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs bija šāds izglītojamo skaits:
1. Ādažu PII “Strautiņš” – 379;
2. Kadagas PII “Mežavēji” – 193;
3. Carnikavas PII “Riekstiņš” – 242;
4. Carnikavas PII “Piejūra” – 182;
5. Ādažu vidusskolā – 1897;
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6. Carnikavas pamatskolā – 446.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās
daļas 27. apakšpunktu, Izglītības likuma 17. panta divi prim daļu un Finanšu komitejas šā
gada 22. septembra atzinumu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs no šā gada 1. septembra saskaņā ar 4. un 5. pielikumu.
18.§
Par saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs” projektu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 11/2021 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” un sagatavot tos parakstīšanai.
19.§
Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības
iestādēm” projektu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 (Karīna
Miķelsone (LRA)), (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 12/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām
vispārējās izglītības iestādēm” un sagatavot tos parakstīšanai.
20.§
Par saistošajiem noteikumiem “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un
sporta laukumos”
(Ilona Gotharde)
Pašvaldības dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) šā gada 13. septembra atzinumu Nr. 1-18/8300 (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/21/1243)
(turpmāk – atzinums) par pašvaldības šā gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr.
5/2021 “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos” (turpmāk –
noteikumi).
Izvērtējot atzinumā minēto, konstatēts, ka ir precizējama noteikumu redakcija:
1. svītrojot 5.3. apakšpunktu, kas nosaka aizliegumu ievest laukumos dzīvniekus, jo
dzīvnieku īpašnieku (turētāju) pienākumi un atbildība noteikta Dzīvnieku aizsardzības
likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā, 57.pantā, Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa
noteikumos Nr. 266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”, kā arī citos
pašvaldības normatīvajos aktos;
2. svītrojot 5.6. apakšpunktu daļā, kas nosaka aizliegumu braukt pa laukumiem ar
motorizētiem transportlīdzekļiem, jo atbildību par braukšanu vietās, kas nav
paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, nosaka Ceļu satiksmes likuma 54. panta
astotā daļa. Tomēr nosacījums par to, ka pa laukumiem var pārvietoties teritoriju
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apkalpojoši transportlīdzekļi, saskaņojot ar pašvaldību, nosakāms kā patstāvīgs 9.
punkts, papildinot Noteikumu II. sadaļu;
3. svītrojot 6.3. un 6.4. apakšpunktus, kas nosaka apmeklētāju pienākumu ievērot
sabiedriskās kārtības, sanitārās un ugunsdrošības normas, apdraudēt savu vai citu
apmeklētāju veselību, jo šīs normas jāievēro vispārīgi visiem gan sabiedriskās, gan
privātās teritorijās un atbildība par šiem pārkāpumiem noteikta Administratīvo sodu
likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas
jomā (turpmāk – Sodu likums) 11. panta pirmajā daļā;
4. precizējot 10. punkta redakciju, svītrojot atsauci uz noteikumu apakšpunktiem, par
kuriem pašvaldība ir piekritusi atzinumā izteiktajiem iebildumiem;
5. atbilstoši šajā protokollēmumā noteiktajām izmaiņām, precizēt numerāciju noteikumu
tekstā, sākot no 5.3. apakšpunkta.
Atzinumā noteikts, ka svītrojams noteikumu 5.2. apakšpunkts, kas nosaka aizliegumu
laukumos ienest stikla taru, jo tās ienešana pati par sevi neparedz izmantotāja vai citu personu
drošības apdraudēšanu, par ko noteikta atbildība Sodu likuma 11. panta pirmajā daļā. Šāds
VARAM iebildums nav pamatots. Bērnu rotaļu un sporta laukumi atšķiras no citām publiskai
lietošanai paredzētajām teritorijām ar zināmu specifiku, jo to apmeklētāju auditorija
lielākoties ir bērni, pusaudži un jaunieši. Attiecīgais aizliegums par stikla taras ienešanu
noteikumos iestrādāts ar mērķi preventīvi izvairīties no stikla lausku atrašanās laukumos, kā
rezultātā bērni var sevi savainot. Domes ieskatā, šāda aizlieguma ietveršana noteikumos ir
samērīga, nedublē tiesību normas un nav pretrunā esošajam regulējumam. Turklāt Bērnu
tiesību aizsardzības likuma 6.panta otrās daļas izpratnē, visām darbībām attiecībā uz bērnu
neatkarīgi no tā, vai tās veic valsts vai pašvaldību institūcijas, sabiedriskās organizācijas vai
citas fiziskās un juridiskās personas, kā arī tiesas un citas tiesībaizsardzības iestādes, prioritāri
ir jānodrošina bērna tiesības un intereses. Turpretī Sodu likumā atbildība noteikta par
sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot
personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu
personu drošību (sīkais huligānisms).
VARAM norāde par nepieciešamību pārskatīt noteikumu 10. apakšpunktu, nosakot soda
apmēru par jebkuru noteikumu uzskaitīto pārkāpumu, izvērtējot katra pārkāpuma smagumu,
nav pamatota, jo noteikumu 10. apakšpunktā noteiktie sodi atbilst Administratīvās atbildības
likuma 3. nodaļas nosacījumiem. Tai skaitā, šī likuma 16. panta pirmā un septītā daļa nosaka,
ka naudas soda apmēru pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās,
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības,
bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību, juridiskajām
personām — 300 naudas soda vienību. Šī likuma 19. panta pirmā daļa nosaka, ka sodu par
administratīvo pārkāpumu piemēro ietvaros, ko nosaka likums vai pašvaldību saistošie
noteikumi, kuros noteikta atbildība par izdarīto pārkāpumu. Arī likumdevēja līmenī,
piemēram, Sodu likuma 11. panta pirmajā daļā par sīko huligānismu nav noteikts konkrēts
soda apmērs – bet gan soda ietvars (no četrpadsmit līdz simt naudas soda vienībām). Soda
apmēru nosaka normatīvā akta piemērotājs.
Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams atcelt pieņemtos noteikumus un izdot jaunus.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī
publicē saistošos noteikumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu, 45. panta ceturto
daļu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
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1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24. augusta saistošos noteikumus Nr.
Nr. 5/2021 “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos”.
2. Pieņemt Ādažu novada pašvaldības domes 2021.gada 29. septembra saistošos
noteikumus Nr. 13/2021 “Par kārtību Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un
sporta laukumos”.
3. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 13.
septembra atzinumam Nr. 1-18/8300, daļā, kurā netiek atbalstīta Ādažu novada
pašvaldības domes šā gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr. 5/2021 “Par kārtību
Ādažu novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos” 5.2. apakšpunkta un 10.
punkta redakcijas pieņemšana, pamatojoties uz šī protokollēmuma aprakstošajā daļā
norādīto argumentāciju.
4. Nosūtīt lēmumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā
veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
21.§
Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 6/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un
maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās Ādažu novada
pašvaldībā”
(Ilona Gotharde)
Pašvaldības dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –
VARAM) atzinumu par pašvaldības šā gada 24. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2021
“Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai
personām krīzes situācijās Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi), kurus VARAM
pieņēmusi zināšanai, neizsakot iebildumus.
Vienlaicīgi VARAM norāda, ka noteikumos nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus,
labojot pārrakstīšanās kļūdu noteikumu datumā, punktu numerācijā, jo pašreizējā to redakcija
satur divus punktus ar numuru 24, kā arī, lai nodrošinātu atbilstību Iesniegumu likuma 3.panta
trešajai daļai, noteikumu 9. un 10.punktos, jāsvītro vārdu “klātienē”. Izvērtējot VARAM
norādi uz saistošo noteikumu 3. punkta redakciju attiecībā par saistošo noteikumu subjektiem,
kuri ir tiesīgi saņemt mājokļa pabalstu, secināms, ka tai ir skaidrojošs raksturs un precizēt
konkrēto punktu nav nepieciešams.
Ņemot vērā iepriekš minēto,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Veikt šādus redakcionālus precizējumus noteikumos:
1. Izteikt izdošanas datumu šādā redakcijā:
“šā gada 24. augustā”;
2. 9. un 10. punktos svītrot vārdus “klātienē”;
3. VI. sadaļā precizēt numerāciju, aizstājot skaitli “24” ar skaitli “25”, un skaitli “25” ar
skaitli “26”.
22.§
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. jūlija saistošajos
noteikumos Nr.3/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības apvienoto budžetu šā gadam”
(Sarmīte Mūze)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 14/2021 “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.
23.§
Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumos
Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” projektu
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr. 5 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra
noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” un
sagatavot tos parakstīšanai.
24.§
Par noteikumu “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24. augusta
noteikumos Nr.4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu
(Jevgēnija Sviridenkova)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr. 6 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes šā gada
24. augusta noteikumos Nr.4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā””
un sagatavot tos parakstīšanai.
Plkst. 10.21 D. MIERIŅA atstāj sēdi.
Plkst. 10.21 D. MIERIŅA piedalās sēdē.
25.§
Par aptaujas organizēšanu sabiedrības attieksmei pret azartspēlēm
(Monika Griezne)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu,
Azartspēļu un izložu likuma 42. panta desmito daļu, Ādažu novada domes šā gada 27. jūlija
lēmumu Nr. 28 “Par azartspēļu organizēšanas ierobežojumiem”, kā arī Tautsaimniecības
komitejas 14.09.2021. atzinumu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Uzdot pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību daļai:
1.1. publicēt aptaujas anketu par sabiedrības attieksmi pret azartspēļu organizēšanu
Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (6. pielikumā), izmantojot
www.manabalss.lv
platformu
www.lemejs.lv,
apmaksājot
platformas
izmantošanas izmaksas no pašvaldības budžeta, kā arī publicēt aptauju
informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”;
1.2. līdz šā gada 30. novembrim apkopot aptaujas rezultātus un ziņot par rezultātiem
pašvaldības domei.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
Plkst. 10.25 I.KRASTIŅŠ atstāj sēdi.
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26.§
Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai
(Iveta Grīviņa-Dilāne)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP) un
Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs”
saglabāšanai” un sagatavot to parakstīšanai.
27.§
Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu
(Ivo Bērziņš)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP) un
Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
Plkst. 10.27 R. PAULS piedalās sēdē.
28.§
Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu
(Ivo Bērziņš)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP) un
Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 88 “Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
29.§
Par zemesgabala Kauguru iela 3 domājamās daļas piešķiršanu nomā
(Ivo Bērziņš)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP) un
Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 89 “Par zemesgabala Kauguru iela 3
piešķiršanu nomā” un sagatavot to parakstīšanai.

domājamās daļas

30.§
Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
(Ivo Bērziņš)
Plkst. 10.29 D. MIERIŅA atstāj sēdi.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP),
Daiga Mieriņa (LZS) un Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 90 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to
parakstīšanai.
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31.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
(Ivo Bērziņš)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP),
Daiga Mieriņa (LZS) un Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 91 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā
Nr. 291 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to
parakstīšanai.
32.§
Par transportlīdzekļa nodošanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”
(Guntis Porietis)
Ādažu novada pašvaldībai pieder transportlīdzeklis VW SHARAN, valsts Nr. JT-2655, kas
iepriekš tika nodots Carnikavas novada domes priekšsēdētāja lietošanā.
Izvērtējot minētā transportlīdzekļa turpmākās lietošanas iespējas, pašvaldības administrācija
veica Carnikavas pagastā izvietoto pašvaldības iestāžu vajadzību apzināšanu to
nodrošināšanai ar autotransporta pakalpojumiem (7. pielikumā).
Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas
likuma 5.² panta otro, trešo, un piekto daļu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 22. septembra
atzinumu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP),
Daiga Mieriņa (LZS) un Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Nodot Ādažu novada pašvaldības īpašumā esošo transportlīdzekli VW SHARAN,
valsts Nr. JT-2655 pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” lietošanā.
2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
33.§
Par grozījumiem nomas līgumā par zemi “Āres-Jaunāres”
(Diāna Čūriška)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP),
Daiga Mieriņa (LZS) un Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 92 “Par grozījumiem nomas līgumā par zemi “Āres-Jaunāres”” un
sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 10.32 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē.
34.§
Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas
komunālserviss”
(Diāna Čūriška)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP) un
Daiga Mieriņa (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 93 “Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības
aģentūrai „Carnikavas komunālserviss”” un sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 10.33 D. MIERIŅA piedalās sēdē.
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35.§
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas
izsoles rīkošanu
(Diāna Čūriška)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 94 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles atzīšanu par
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
36.§
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 2” izsoles rezultātu apstiprināšanu
(Diāna Čūriška)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 95 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 2” izsoles rezultātu
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
37.§
Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Cīruļu iela 13”
(Diāna Čūriška)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 96 “Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Cīruļu iela 13”” un
sagatavot to parakstīšanai.
38.§
Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas pagasts, Ādažu novads, nomu
(Ilona Gotharde)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 97 “Par zemes Mazā Gaujas iela 19, Carnikava, Carnikavas
pagasts, Ādažu novads, nomu” un sagatavot to parakstīšanai.
39.§
Par atļauju atsavināt Ādažu novada pašvaldības nekustamo īpašumu - apbūvētu
zemesgabalu Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu nov. (zemes vienības
kadastra apzīmējums 8052 006 0471)
(Ilona Gotharde)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 98 “Par atļauju atsavināt Ādažu novada pašvaldības nekustamo
īpašumu - apbūvētu zemesgabalu Alksneņu ielā 15, Garupē, Carnikavas pag., Ādažu
nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 8052 006 0471)” un sagatavot to
parakstīšanai.
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40.§
Par piekrišanu zemes Mencu iela 11, Garupe, Carnikavas pag., Ādažu nov. iegūšanai
īpašumā
(Ainārs Grikmanis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 99 “Par piekrišanu zemes Mencu iela 11, Garupe, Carnikavas
pag., Ādažu nov. iegūšanai īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai.
41.§
Par piekrišanu zemes Vanagu ielā 11 iegūšanai īpašumā
(Ainārs Grikmanis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 100 “Par piekrišanu zemes Vanagu ielā 11 iegūšanai īpašumā” un
sagatavot to parakstīšanai.
42.§
Par piekrišanu zemes Mencu ielā 3 iegūšanai īpašumā
(Ainārs Grikmanis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 101 “Par piekrišanu zemes Mencu ielā 3 iegūšanai īpašumā” un
sagatavot to parakstīšanai.
43.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Svirlīšu iela 3,
Svirlīšu iela 5 un Svilpju iela 4
(Zintis Varts)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 102 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem
īpašumiem Svirlīšu iela 3, Svirlīšu iela 5 un Svilpju iela 4” un sagatavot to
parakstīšanai.
44.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lejupes ielā 8
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 103 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Lejupes ielā 8” un sagatavot to parakstīšanai.
45.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 36
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 104 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Draudzības ielā 36” un sagatavot to parakstīšanai.
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46.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 105 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
“Silāres” un “Vecslejas”” un sagatavot to parakstīšanai.
47.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvzemnieki”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 106 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Līvzemnieki”” un sagatavot to parakstīšanai.
48.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Podnieku ielā
24 un Podnieku ielā 26
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 107 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem Podnieku ielā 24 un Podnieku ielā 26” un sagatavot to parakstīšanai.
49.§
Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lībieši 4”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 108 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam
īpašumam “Lībieši 4”” un sagatavot to parakstīšanai.
50.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Smilgas 139
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 109 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam
īpašumam Smilgas 139” un sagatavot to parakstīšanai.
51.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 110 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam
īpašumam “Lipsti”” un sagatavot to parakstīšanai.
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52.§
Par detālplānojuma “Luksti” grozījumu nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13
apstiprināšanu
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 111 “Par detālplānojuma “Luksti” grozījumu nekustamajā
īpašumā Viršu ielā 13 apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
53.§
Par detālplānojuma atcelšanu nekustamajā īpašumā Baltkrastu ielā 4
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 112 “Par detālplānojuma atcelšanu nekustamajā īpašumā
Baltkrastu ielā 4” un sagatavot to parakstīšanai.
54.§
Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” apvienošanu
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 113 “Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi”
apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
55.§
Par Gaujas labā krasta nostiprināšanu Upmalas ielas galā
(Lelde Balode)
Pašvaldības dome izskatīja Ādažu pagasta Kadagas ciema Upmalas ielas iedzīvotāju vēstuli
(reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/21/430) ar lūgumu izvērtēt iespēju veikt Gaujas labā krasta
nostiprināšanu Upmalas ielas galā.
Gaujas labā krasta nostiprināšanas pasākumi Upmalās, tai skaitā Upmalu ielā, tika iekļauti
Eiropas Savienības 2014.-2020. gada plānošanas perioda 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektā “Novērst
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – projekts) un dome
2017. gada 22. decembrī pieņēma lēmumu Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” par projekta
sagatavošanu un īstenošanu divās daļās. Projekta rezultātā bija plānots sasniegt 5.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu
teritorijās” (turpmāk – SAM 5.1.1.) šādus rādītājus ERAF un Valsts budžeta finansējuma
saņemšanai:
Projekta rādītāji
1) Iedzīvotāju skaits, kuri gūst labumu no pretplūdu pasākumiem
2) Dažādu veidu piesārņoto vietu un piesārņojumu emitējošo objektu skaits
Projektā, kuros samazināts vides un sociālekonomisko zaudējumu risks

Projekta
1. daļa

Projekta
2. daļa

Kopā

2770

4155

6925

14

21

35

Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 2017. gada 28. decembrī tika iesniegts projekta 1. daļas
pieteikums, plānojot 2 aktivitātes. 1. aktivitāte paredzēja Ādažu centra poldera aizsargdambja
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atjaunošanu, poldera sūkņu stacijas pārbūvi un Gaujas kreisā krasta nostiprināšanu, savukārt
2. aktivitāte – Upmalu aizsargdambja pārbūvi un Gaujas labā krasta nostiprināšanu.
Attiecībā uz 2. aktivitāti pašvaldība 2017. gada 13. decembrī saņēma Valsts vides dienesta
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (turpmāk – pārvalde) vēstuli Nr. 4.5.-05/8276 “Par
ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma rezultātu un tehniskajiem noteikumiem pretplūdu un
krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu ieviešanai Ādažu novadā”, kurā
pārvalde kategoriski nepiekrita izvēlētajam Gaujas aizsargdambja izvietojumam Upmalās,
pamatojoties uz to, ka aizsargdambi nepieciešams projektēt un izbūvēt maksimāli tuvu
esošajai dzīvojamai apbūvei, rekomendējoši pielāgojot esošo aizsargdambja konstrukciju,
tādējādi samazinot citu augštecē esošo teritoriju applūšanas riskus.
Ņemot vērā iepriekš minēto, dome 2018. gada 13. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 70 “Par
grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2017. lēmumā Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, nolemjot
Upmalas aizsargdambja aktivitāti iekļaut projekta 2. daļā un meklēt risinājumus tās
īstenošanai vēlāk.
Upmalas aizsargdambja būvniecības sagatavošanas un īstenošanas nodrošināšanai starp
pašvaldību un VSIA “Meliorprojekts” 2017. gada 18. augustā tika noslēgts līgums Nr. JUR
2017-08/660 par būvprojekta “Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanu Ādažu
novadā, Upmalās” (turpmāk – būvprojekts) minimālā sastāvā izstrādi. Kopš būvprojekta
izstrādes ir notikusi intensīva Gaujas krastu erozija, kas vairs neatļauj veikt aizsargdambja
izbūvi atbilstoši būvprojekta risinājumiem.
Izvērtējot Upmalas aizsargdambja būvniecības izmaksas uz vienu deklarēto iedzīvotāju, kas
gūs labumu no pretplūdu pasākumiem, kā arī to, ka aktivitāti nesaskaņo skartās zemes
īpašnieks, ir saņemts negatīvs Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
atzinums, kā arī ir notikusi intensīva Gaujas krastu erozija, kas neatļauj veikt aizsargdambja
izbūvi atbilstoši būvprojekta risinājumiem, projekta 2. daļas aktivitātes realizācija nav
ekonomiski pamatota un lietderīga un ir pretrunā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pantu, kā arī ir izņemama no projekta 2. daļas un
risināma pašvaldības budžeta ietvaros.
Ar Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. jūlija 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” Ādažu novada
attīstības programmā (2021.-2027.) ir iekļauts pasākums “Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja
izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai”, kura
īstenošana ieplānota līdz 2027.gadam.
Lai noteiktu efektīvākos risinājumus projekta 2. daļas ietvaros un Upmalu skarto apdzīvoto
teritoriju applūšanas mazināšanai, pie pašvaldības 2022.gada budžeta projektā nepieciešams
ieplānot finansējumu Gaujas hidromodelēšanas izstrādei, un, balstoties uz tās rezultātiem,
izstrādāt rīcības alternatīvas un priekšlikumus plūdu risku mazināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. un 6.
punktu, 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kā arī Attīstības komitejas šā gada 15. septembra
atzinumu,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
1. Iekļaut novada pašvaldības 2022.gada budžetā finansējumu hidromodelēšanas
izstrādei Gaujas upē novadā esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai, tostarp
Upmalām (Pārgaujas pusē, labajā krastā).
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2. Uzdot pašvaldības administrācijas Saimniecības
hidromeliorācijas inženierei Leldei Balodei:

un

infrastruktūras

daļas

2.1. sadarbībā ar Attīstības un investīciju daļu sagatavot vēstuli Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai, lai noskaidrotu vai ministrija tuvākajā laikā plāno
veikt centralizētu iepirkumu Gaujas upes hidromodelēšanas izstrādei;
2.2. līdz šā gada 17. novembrim sagatavot darba uzdevumu un veikt tirgus
priekšizpēti par punktā par Gaujas upes hidromodelēšanas izstrādi novada
teritorijā un ziņot Finanšu komitejai par tirgus izpētes rezultātiem, ja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sniedz negatīvu atbildi par
centralizētu Gaujas upes hidromodelēšanas iepirkuma organizēšanu tuvākajā
laikā.
3. Uzdot pašvaldības administrācijas Kancelejai nosūtīt šī protokollēmuma izrakstu
iesniedzējam.
4. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
56.§
Par Ādažu novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā “Jūras Zeme”
(Inga Pērkone)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 114 “Par Ādažu novada pašvaldības pārstāvniecību biedrībā
“Jūras Zeme”” un sagatavot to parakstīšanai.
57.§
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā 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”
(Inga Pērkone)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 115 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021.
lēmumā 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.
58.§
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 17 “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 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 116 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021.
lēmumā 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.
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59.§
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas
uzturēšanas deleģējumu
(Jānis Tiļčiks)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Gundars Bojārs (LZP)
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 117 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas
ģeotelpiskās informācijas uzturēšanas deleģējumu” un sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 10.59 G. BOJĀRS piedalās sēdē.
60.§
Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
(Gunta Dundure)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 118 “Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
61.§
Par Carnikavas novada pašvaldības šā gada konsolidētā slēguma (01.01.-30.06.2021.)
finanšu pārskatu
(Anita Snigireva)
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par
budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, kā arī Finanšu komitejas šā
gada 22. septembra atzinumu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības šā gada konsolidēto slēguma (01.01.30.06.2021.) finanšu pārskatu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas
principa, tai skaitā:
1.1. par pamatbudžeta izpildi:
1.1.1. ieņēmumi 8 173 397 euro;
1.1.2. izdevumi 9 989 149 euro;
1.1.3. finansēšana:
1.1.3.1. saņemtais aizņēmums 1 714 831 euro;
1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa

902 617 euro.

1.2. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:
1.2.1. ieņēmumi 450 euro;
1.2.2. izdevumi 450 euro.
1.3. Carnikavas novada pašvaldības šā gada konsolidētā slēguma pārskata (01.01.30.06.2021.) budžeta izpildes skaidrojums.
1.4. bilance:
1.4.1. slēguma atlikumi

24 551 578 euro;
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1.4.2. nodošanas atlikumi 27 050 716 euro.
2. Ar Carnikavas novada pašvaldības šā gada konsolidēto slēguma (01.01.-30.06.2021.)
finanšu pārskatu un budžeta izpildes pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Finanšu
vadības nodaļā.
Pielikumā (8. pielikums):
1. Neatkarīgu revidentu ziņojums SIA “A. Kursītes auditorfirma”, uz 3 lp,
2. Budžeta izpildes skaidrojums šā gada konsolidētā slēguma pārskatam (01.01.30.06.2021.), uz 7 lp,
3. Grāmatvedības uzskaites pamatprincipu apraksts Carnikavas novada pašvaldības
slēguma pārskatam (01.01.-30.06.2021.), uz 18 lp,
4. Carnikavas novada pašvaldības konsolidētā slēguma pārskata (01.01.-30.06.2021.)
sagatavošanas principi, uz 12 lp,
5. Finanšu instrumentu pārvaldīšanas apraksts Carnikavas novada pašvaldībā, uz 3 lp;
6. Veidlapas:
6.1. Bilance;
6.2. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem;
6.3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats;
6.4. Naudas plūsmas pārskats.
62.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu
(Edgars Liepiņš)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 119 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
63.§
Par domēna adazunovads.lv reģistrēšanu
(Dzintars Kronbergs)
Pašvaldības dome izskatīja SIA “Datu aizsardzības speciālists” šā gada 15. februāra
iesniegumu ar aicinājumu bez maksas pārņemt domēnu adazunovads.lv un reģistrēt to uz
pašvaldības vārda.
Ādažu novada dome šā gada 18. februārī pārņēma domēna vārda adazunovads.lv lietotāja
tiesības, taču nereģistrēja to uz sava vārda. Lai novērstu iespēju, ka domēnu iegādājas ar
Ādažu novada pašvaldību nesaistīta privātpersona, ir lietderīgi reģistrēt domēnu uz Ādažu
novada pašvaldības vārda. Tādu pašu apsvērumu dēļ nepieciešams reģistrēt arī domēnus:
adazupagasts.lv un carnikavaspagasts.lv.
Katra domēna reģistrācijas un uzturēšanas izmaksas ir 45,98 euro (ar PVN) uz pieciem
gadiem.
Pamatojoties uz Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta Tīkla risinājumu
daļas (NIC), kas ir augstākā līmeņa domēna.lv reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas
turētājs 2009. gada 1. jūlija noteikumiem “Domēna vārdu lietošanas noteikumi augstākā
līmeņa domēnā.lv” un Finanšu komitejas šā gada 22. septembra atzinumu,
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atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
1. Reģistrēt domēnus: adazunovads.lv, adazupagasts.lv un carnikavaspagasts.lv uz
Ādažu novada pašvaldības vārda.
2. Segt ar domēna reģistrēšanu un uzturēšanu saistītās izmaksas no pašvaldības
administrācijas Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta tāmes līdzekļiem.
64.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Austrumu ielas seguma
dubultās virsmas apstrāde”
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 120 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam
“Austrumu ielas seguma dubultās virsmas apstrāde”” un sagatavot to parakstīšanai.
65.§
Par nolikuma “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”
projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)),
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 9 “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada
pašvaldībā” un sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 10.32 A. DENIŅA, I. KRASTIŅŠ un J. LEJA atstāja sēdi.
66.§
Par Ādažu novada kultūras centra izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (Par!, JV),
Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 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)),
(Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP) un Jānis Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 121 “Par Ādažu novada kultūras centra izveidošanu” un sagatavot
to parakstīšanai.
67.§
Par nolikuma “Ādažu novada kultūras centra nolikums” projektu
(Linda Tiļuga)
Plkst. 11.35 I. KRASTIŅŠ un J. LEJA piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Genovefa Kozlovska (LZS),
Daiga Mieriņa (LZS)), (Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 10 “Ādažu novada kultūras centra nolikums” un sagatavot to
parakstīšanai.
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68.§
Par Ādažu novada sociālā dienesta izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 122 “Par Ādažu novada sociālā dienesta izveidošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
69.§
Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums” un
sagatavot to parakstīšanai.
70.§
Par Administratīvās nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 123 “Par Administratīvās nodaļas izveidošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
71.§
Par Ādažu novada būvvaldes izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 124 “Par Ādažu novada būvvaldes izveidošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
72.§
Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 125 “Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
73.§
Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas amatu saraksta apstiprināšanu
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)),
(Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 126 “Par Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļas amatu saraksta
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
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74.§
Par Finanšu nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 127 “Par Finanšu nodaļas izveidošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
75.§
Par Grāmatvedības nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 128 “Par Grāmatvedības nodaļas izveidošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
76.§
Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 129 “Par Informācijas tehnoloģiju nodaļas izveidošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
77.§
Par Izglītības un jaunatnes nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 130 “Par Izglītības un jaunatnes nodaļas izveidošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
78.§
Par Juridiskās un iepirkumu nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 131 “Par Juridiskās un iepirkumu nodaļas izveidošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
79.§
Par Personāla nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 132 “Par Personāla nodaļas izveidošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.

29

80.§
Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 133 “Par Sabiedrisko attiecību nodaļas izveidošanu” un sagatavot
to parakstīšanai.
81.§
Par Sporta nodaļas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 134 “Par Sporta nodaļas izveidošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
82.§
Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 135 “Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
83.§
Par Ādažu novada bāriņtiesas izveidošanu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 136 “Par Ādažu novada bāriņtiesas izveidošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
84.§
Par nolikuma “Ādažu novada bāriņtiesas nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 12 “Ādažu novada bāriņtiesas nolikums” un sagatavot to
parakstīšanai.
85.§
Par nolikuma “Ādažu novada bāriņtiesas amatu konkursa nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 13 “Ādažu novada bāriņtiesas amatu konkursa nolikums” un
sagatavot to parakstīšanai.
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86.§
Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu saraksta apstiprināšanu
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 137 “Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu saraksta
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
87.§
Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 138 “Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā” un
sagatavot to parakstīšanai.
88.§
Par Interešu izglītības koordinatora amata slodzi
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 139 “Par Interešu izglītības koordinatora amata slodzi” un
sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 11:51.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

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