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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2021. gada 13. oktobrī                            Nr.11 

 

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 13 deputāti:  

Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa 

Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Daiga 

Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 

Rozītis (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Arta Deniņa (JKP), Kristīne Lakševica (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki: Guntis Porietis, Everita Kāpa, Sarmīte Mūze, Edgars Liepiņš, 

Inga Švarce, Volli Kukk. 

citi: Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" direktors Gunārs Dzenis, 

Pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" direktora vietnieks Lauris Bernāns. 

Sēdi protokolē: Sintija Tenisa.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 9. 

oktobra rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 infekcijas 

izplatības pārvaldības likumu, sēde notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas 

līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 14.00. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 "Par projekta 

"Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" 1. daļas 

īstenošanu". 

2. Par piekrišanu Dārza iela 7 zemes iegūšanai īpašumā. 

3. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 43, Ādažos, izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

4. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu. 

 
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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5. Par būvniecības ieceres sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes 

ielā 2, Adažos, publiskās apspriešanas rezultātiem. 

6. Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Carnikavā, III kārta". 

7. Par Covid-19 testu izdevumu apmaksu. 

1.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr. 15 "Par projekta 

"Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" 1. daļas 

īstenošanu" 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 140 "Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. 

lēmumā Nr. 15 "Par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 

Ādažu novadā" 1. daļas īstenošanu"" un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par piekrišanu Dārza iela 7 zemes iegūšanai īpašumā 

(Volli Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 141 "Par piekrišanu Dārza iela 7 zemes iegūšanai īpašumā" un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 43, Ādažos, izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 142 "Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 43 izsoles rezultātu 

apstiprināšanu" un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 

(Edgars Liepiņš) 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 71. pantu un Ādažu novada pašvaldības 2021. 

gada 27. jūlija iekšējiem noteikumiem Nr. 1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā”, tika veikta cenu izpēte par Ādažu novada pašvaldības, pašvaldības aģentūras 

"Carnikavas komunālserviss" un Ādažu novada pašvaldības kapitālsabiedrību 2021. gada 

finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumiem.  

Tirgus izpētē piedalījās 5 pretendenti: SIA "A.KURSĪTES AUDITORFIRMA", SIA "NEXIA 

AUDIT ADVICE", SIA "PAGRABNIECES AUDITORU BIROJS", SIA "AUDITORFIRMA 

PADOMS" un SIA "REVIDENTS UN GRĀMATVEDIS", un pašvaldības noteiktajā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņā tika saņemti 4 piedāvājumi. 

Tirgus izpētes dokumenti tika izskatīti pašvaldības Iepirkumu komisijas sēdē 2021. gada 11. 

oktobrī (protokols Nr. 05-30-2021/148/-1), kas atbalstīja līguma slēgšanu ar SIA 

"AUDITORFIRMA PADOMS".  

Likuma "Par pašvaldību budžetiem" 36. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības budžeta 

sastādīšanas un izlietošanas atbilstību likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un domes 



 3 

lēmumiem ne retāk kā reizi gadā kontrolē domes uzaicināts zvērināts revidents vai zvērinātu 

revidentu komercsabiedrība. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Uzaicināt SIA "AUDITORFIRMA PADOMS" slēgt līgumus ar Ādažu novada 

pašvaldību par pašvaldības, tās  aģentūras "Carnikavas komunālserviss" un pašvaldības 

kapitālsabiedrību 2021. gada finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumiem. 

5.§ 

Par būvniecības ieceres sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes ielā 

2, Ādažos, publiskās apspriešanas rezultātiem 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 143 "Par būvniecības ieceres sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar 

terasi jaunbūvei Vējupes ielā 2, Ādažos, publiskās apspriešanas rezultātiem" un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par papildu finansējuma piešķiršanu projektam "Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Carnikavā, III kārta" 

(Lauris Bernāns) 

M.SPRINDŽUKS, D.MIERIŅA, R.KUBULIŅŠ, G.DZENIS, L.BERNĀNS debatē [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.11.53 – 0.34.10] par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstībā Carnikavā, III kārtā” realizācijas gaitu. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 

Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Māris 

Sprindžuks (LRA), Raitis Kubuliņš (LZP), Raivis Pauls (LZS), Valērijs Bulāns (LRA)), 

"Pret" – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), "Atturas" – 2 (Daiga Mieriņa (LZS), Sniedze Brakovska 

(Par!, JV)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 144 "Par papildu finansējumu projektam "Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Carnikavā, III. kārta"" un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par Covid-19 testu izdevumu apmaksu 

(Guntis Porietis) 

Ministru kabineta 08.10.2021. rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 5.8. 

punktā noteikts, ka ja darbiniekam darba pienākumu veikšanai, epidemioloģiskās drošības 

prasību ievērošanai darba vietā vai pakalpojumu sniegšanai nepieciešams testēšanas 

sertifikāts, darbinieks (amatpersona) nodrošina Covid-19 testa veikšanu par saviem 

līdzekļiem, ja nav cita vienošanās ar darba devēju.  

Vienlaikus, no rīkojuma 5.5. punkta un Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra 

noteikumu Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai" 329. punkta izriet, ka darbinieki, kas nodarbināti sabiedrībai kritiski svarīgās 

nozarēs (t.sk. izglītības iestāžu darbinieki), kas uzsākuši vakcināciju, bet nav pabeiguši 

vakcinācijas kursu, Covid-19 testi SARS CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanai tiek 

nodrošināti valsts apmaksātas rutīnas skrīninga testēšanas ietvaros atbilstoši Slimību 

profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam Covid-19 testēšanas algoritmam. 
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Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs un to darbību atbalstošas institūcijās kopā šobrīd 

ir 116 darbinieki, kuri nav uzsākuši vakcināciju un kuriem vismaz reizi nedēļā jāveic Covid-

19 testi. Līdz 15.11.2021. testu izdevumu apmaksai nepieciešami 10132,- EUR. 

Ņemot vērā, ka pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku nepielaišana pie darba radītu būtisku 

apgrūtinājumu iestāžu pamatfunkciju izpildē, kā arī, ārkārtas situācija valstī ir nepārvaramas 

varas apstāklis, pašvaldība, kā tās darbiniekiem lojāls darba devējs var solidāri uzņemties 

testu izdevumu apmaksu 50 % apmērā. 

M.SPRINDŽUKS, I.KRASTIŅŠ, K.MIĶELSONE, D.MIERIŅA, G.KOZLOVSKA, 

R.PAULS, R.KUBULIŅŠ, J.LEJA, A.ROZĪTIS, S.BRAKOVSKA, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, G.MIGLĀNS, G.PORIETIS, E.KĀPA debatē [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 0.39.00 – 1.23.35] par vakcinācijas gaitu pašvaldības iestādēs, Covid -19 testu veikšanu 

un apmaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs un to darbību atbalstošās institūcijās 

nodarbinātajiem darbiniekiem, kā arī iespējamajiem risinājumiem izglītības procesa 

nepārtrauktības nodrošināšanai darbinieku nepielaišanas gadījumā pie darba pienākumu 

izpildes. 

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu, atklāti balsojot, 

ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!, JV) Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone 

(LRA), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), 

Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks 

(LRA)), "Pret" – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), "Atturas" – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)), 

PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Līdz 2021. gada 15. novembrim apmaksāt no pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

2021. gada budžeta līdzekļiem izdevumus 5066,- EUR kopsummā Covid-19 testu 

SARS CoV-2 RNS vai antigēna noteikšanai darbiniekiem, kuri nav uzsākuši 

vakcināciju, šādā apmērā (EUR): 

1.1. PII "Piejūra"     400,- 

1.2. PII "Riekstiņš"    670,- 

1.3. PII "Strautiņš"     1250,- 

1.4. PII "Mežavēji"    450,- 

1.5. Carnikavas pamatskola   400,- 

1.6. Ādažu vidusskola     746,- 

1.7. Carnikavas Mūzikas un mākslas skola 150,- 

1.8. Ādažu Mākslas un Mūzikas skola  250,- 

1.9. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola 50,- 

1.10. Ādažu Sporta centrs     300,- 

1.11. PA “Carnikavas komunālserviss”  300,- 

1.12. Saimniecības un infrastruktūras daļa  100,- 

2. Pirmā testa izdevumus apmaksāt darbiniekiem, kuri nav uzsākuši vakcināciju, bet 

trešā testa izdevumus apmaksāt tikai tiem darbiniekiem, kuri ir uzsākuši 

vakcinācijas procesu. 

3. Otrā, ceturtā un vēlāku testu izdevumus darbinieki apmaksā patstāvīgi.  

4. Šī lēmuma 1. punktā noteikto institūciju vadītājam nodrošināt lēmuma izpildi. 

5. Pašvaldības administrācijas grāmatvedības struktūrvienību vadītājiem nodrošināt 

lēmuma izpildes kontroli. 
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6. Pašvaldības izpilddirektoram ziņot Finanšu komitejas un domes kārtējās sēdēs par 

vakcinācijas rezultātiem pašvaldības iestādēs, kā arī ziņot domei priekšlikumus 

izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanas risinājumiem darbinieku 

nepielaišanas gadījumā pie darba pienākumu izpildes. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.25. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Sintija Tenisa 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


