
 
 

Ādažu novada pašvaldība 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 
PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 
 
2021. gada 24. novembrī                             Nr. 17 
 
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:  
Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 
(JKP) (no plkst. 09.31), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP) (no plkst. 09.00 
līdz plkst. 09.31 un no plkst. 11.22 līdz plkst. 12.46), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne 
Lakševica (LRA), Jānis Leja (S) (no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.34 un no plkst. 10.40 līdz plkst. 
12.46), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls 
(LZS), Arnis Rozītis (LRA). 

Sēdē piedalās: 
Administrācijas darbinieki:  Ināra Briede, Artis Brūvers, Diāna Čūriška, Monika Griezne, 
Silvis Grīnbergs, Agris Grīnvalds, Iveta Grīviņa-Dilāne, Ilona Gotharde, Aija Kalvāne, 
Everita Kāpa, Nataļja Krasnova, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Ļubova Petrovska, Guntis 
Porietis, Laila Raiskuma, Vilis Zinkevičs. 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu vidusskolas direktora vietniece Alma 
Brinkmane, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš, Carnikavas 
pašvaldības policijas priekšnieks Gints Dzirkalis, Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks 
Oskars Feldmanis, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riestiņš” vadītāja Sanita 
Kronberga, Ādažu Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas direktore Dagnija Zilberte. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 
mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības 
pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 
videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 09:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

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

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

                                                 
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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3. Par sabiedrības attieksmi pret azartspēlēm aptaujas rezultātiem. 

4. Informatīvs ziņojums par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas sadarbību ar sporta 
federācijām. 

5. Par dalību Erasmus+ akreditācijas procesā. 

6. Par dalību Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā. 

7. Par nolikuma “Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums” projektu. 

8. Par nolikuma “Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums” projektu. 

9. Par izmaiņām Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” amatu sarakstā. 

10. Par naudas balvām izglītības iestāžu vadītājiem. 

11. Par mācību jomu koordinatoriem. 

12. Par domes atbalstu pensionāriem 2022. gadā. 

13. Par vietas noteikšanu zupas virtuves pabalsta sniegšanai. 

14. Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto mācību laikā. 

15. Par saistošo noteikumu “Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu 
un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” projektu. 

16. Par saistošo noteikumu “Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā” projektu. 

17. Par nolikuma “Konkursa “Ādažu pašvaldības sporta laureāts 2021” nolikums” 
projektu. 

18. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības domes  2021. gada 27. 
oktobra saistošajos noteikumos. 

19. Par pašvaldības dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu robežās”. 

20. Par nomas līguma slēgšanu par zemi Aroniju ielā 1. 

21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 13 daļas atsavināšanu. 

22. Par piekrišanu īpašuma “Knipska-1” iegūšanai īpašumā. 

23. Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabalam Alksneņu ielā 15. 

24. Par līgumu izbeigšanu. 

25. Par līgumu izbeigšanu ar AS “SMW Group”. 

26. Par līgumu izbeigšanu ar SIA “AAB Group”. 

27. Par nomas maksas atvieglojumu piemērošanu SIA “Leste”. 

28. Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Podnieku iela 14. 

29. Par ūdens teritorijas nomas maksu. 

30. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni–1” īres līguma pagarināšanu. 

31. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Ķulleni”. 

32. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Brūklenes”. 

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Utukalns”. 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2. 

35. Par zemes vienību Draudzības ielā 78 apvienošanu. 
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36. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par 
zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas””. 

37. Par precizējumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. lēmumā Nr.43 “Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi””. 

38. Par Ādažu novada domes 2006.gada 22.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.11) par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rozēni” atcelšanu. 

39. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rozēni”. 

40. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ķulleni”. 

41. Par nekustamā īpašuma “Dzērveņu iela 32” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

42. Par zemes vienības “D/S Kāpas koplietošanas zeme” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

43. Par darba grupas izveidi ielu tirdzniecības vietu noteikšanai novadā. 

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

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

46. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

47. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

48. Par biedru naudu biedrībā “Gaujas Partnerība”. 

49. Par konkursa “Sakopta vide Ādaži novadā 2021” vērtēšanas rezultātiem. 

50. Par noteikumu “Izdevumu kompensācijas kārtība dzimtsarakstu nodaļas 
amatpersonām” projektu. 

51. Par noteikumu “Par pašvaldības dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” projektu. 

52. Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā. 

53. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Ādažu novadā” projektu. 

54. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.3/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. 
gadam”. 

55. Par atteikšanos no projekta īstenošanas. 

56. Par nolikuma “Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas” 
projektu. 

57. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. augusta noteikumos 
Nr.4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā”. 

58. Par dežuranta amata vietu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā. 

59. Par speciālo piemaksu Č.Batņam. 

60. Par speciālo piemaksu Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam A.Brūveram 
un ceļu ekspluatācijas inženierim P.Sabļinam. 

61. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumā 
Nr. 137 “Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu saraksta apstiprināšanu”. 

62. Par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu amatā. 

63. Par Ādažu novada Kultūras centra amatu saraksta apstiprināšanu. 
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64. Par Ādažu novada Sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu. 

65. Par Ādažu novada pašvaldības policijas amatu saraksta apstiprināšanu. 

66. Par Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

67. Par atteikumu reģistrēt rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

68. Par izlīguma noslēgšanu. 

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

apstiprināšanu 
(Māris Sprindžuks (LRA)) 

Ierosina papildināt pašvaldības domes šā gada 24. novembra sēdes darba kārtību ar 59. 
jautājumu “Par speciālo piemaksu Č.Batņam”, mainot pārējo jautājumu numerāciju, kā arī 
slēgtajā daļā ar 68. jautājumu “Par izlīguma noslēgšanu”. 

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

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

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

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1.1. Ādažu novada domes 2019. gada 22. oktobra lēmums Nr. 200 “Par nekustamā 
īpašuma daļas maiņu Baltezera kapu paplašināšanai”; 

1.2. šā gada 6. jūlija lēmums Nr. 6 “Par aizņēmumu projekta “Stāvlaukuma izbūve un 
seguma atjaunošana Pirmā ielā pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” 
īstenošanai”; 

1.3. šā gada 27. jūlija lēmums Nr. 15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas 
risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu”; 

1.4. šā gada 24. augusta: 

1.4.1. lēmums Nr. 51 “Par nekustamā īpašuma “D/S Kāpas koplietošanas zeme” 
daļas un nekustamā īpašuma “Dzērveņu iela 32” nosacītās cenas apstiprināšanu 
un izsoles rīkošanu”;  

1.4.2. lēmums Nr. 53 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”;  

1.4.3. lēmums Nr. 54 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”. Tiks pieņemts jauns lēmums par 
izsoles rīkošanu;  

1.4.4. lēmums Nr. 55 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”. Tiks pieņemts jauns lēmums par 
izsoles rīkošanu;  

1.4.5. lēmums Nr. 64 “Par pagaidu ugunsdzēsības depo izveidi Ādažu novadā”; 

1.5. šā gada 29. septembra: 

1.5.1. lēmums Nr. 86 “Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” 
saglabāšanai”;  
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1.5.2. lēmums Nr. 89 “Par zemesgabala Kauguru iela 3 domājamās daļas piešķiršanu 
nomā”; 

1.5.3. lēmums Nr. 94 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”;  

1.5.4. sēdes protokols Nr.10,  10.§ “Par grozījumiem Ādažu vidusskolas budžetā”;  

1.5.5. sēdes protokols Nr.10, 55.§ “Par Gaujas labā krasta nostiprināšanu Upmalas 
ielas galā”; 

1.6. šā gada 13. oktobra lēmums Nr. 142 “Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 43 izsoles 
rezultātu apstiprināšanu”; 

1.7. šā gada 27. oktobra: 

1.7.1. lēmums Nr. 167 “Par grozījumiem līgumā par nomas objektu “Ziemeļu iela 
28””;  

1.7.2. lēmums Nr. 171 “Par ūdensvada trases Līču ielā pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā”;  

1.7.3. lēmums Nr. 172 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā”; 

1.7.4. lēmums Nr.179 “Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes 
politikas īstenošanai vietējā līmenī””. 

2. Neizpildītie domes lēmumi: 

2.1. Ādažu novada domes 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. Tā kā situācija ilgstoši ir nemainīga, 
turpmākā informācija par šī lēmuma izpildes statusu tiks sniegta reizi ceturksnī; 

2.2. Ādažu novada domes 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. Tā kā situācija 
ilgstoši ir nemainīga, turpmākā informācija par šī lēmuma izpildes statusu tiks 
sniegta reizi ceturksnī; 

2.3. Nav iespējams organizēt pašvaldības domes šā gada 13. oktobra lēmuma Nr. 143 
“Par būvniecības ieceres sporta kluba un kafejnīcas ēkas ar terasi jaunbūvei Vējupes 
ielā 2, Adažos, publiskās apspriešanas rezultātiem” izpildi, jo dome nenoteica 
vienošanās satura nosacījumus, vienošanās sagatavošanas izpildītāju un parakstīšanas 
termiņu ar SIA “DIVI S” par grozījumiem 2019. gada 4. janvāra Apbūves tiesību 
līgumā Nr. JUR 2019-01/07, nosakot SIA “DIVI S” pienākumu izbūvēt tualeti zemes 
vienībā Vējupes ielā 2, Ādažos, kā arī vienošanās sagatavošanas izpildītāju un 
parakstīšanas termiņu par izbūvētās tualetes uzturēšanu vasaras periodā. Ādažu 
novada būvvaldei uzdots sagatavot nepieciešamos grozījumus domes lēmumā; 

2.4. Ādažu novada domes 2021. gada 13. maija lēmums Nr. 105 “Par ventilācijas 
sistēmas izbūvi Ādažu vidusskolā”, kas paredzēja veikt ventilācijas sistēmas izbūvi 
par 400000 euro, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. Pašvaldība vēlāk novirzīja 81720 
euro no budžeta līdzekļu ekonomijas (38000 euro no sākumskolas būvniecības 
projekta, un 43720 euro no skolēnu pārvadājumu līdzekļiem). 
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3. Cita būtiska informācija: 

3.1. Pašvaldības iestādes līdz šā gada 15. novembrim strādāja  valstī noteiktās ārkārtas 
situācijas apstākļos. 97,35 % no darbiniekiem ir vakcinācijas sertifikāts vai 
nepabeigta vakcināciju. 8 darbiniekiem ir noteikts attālināts darbs. 20 darbinieki 
nevakcinēsies – daļa no viņiem pašlaik ir atvaļinājumā, daļa atrodas darbnespējā vai 
ir atstādināti no darba. Vairāki darbinieki uzteica darbu, radot ietekmi iestāžu 
funkciju izpildei (dažu mācību priekšmetu pasniegšanai, pirmsskolu grupu darbam 
un saimniecisko darbu izpildei);  

3.2. Ministru kabinets piešķīra pašvaldības vispārējām izglītības iestādēm dotāciju 23528 
euro apmērā par epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizāciju 
Covid-19 pandēmijas laikā; 

3.3. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra noraidīja Ādažu novada pašvaldības 
projekta “Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība” iesniegumu ierobežota 
finansējuma dēļ; 

3.4. notiek aktīvs darbs pie pašvaldības 2022. gada budžeta projekta izstrādes, kam jābūt 
apstiprinātam trīs mēnešu laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 
Par sabiedrības attieksmi pret azartspēlēm aptaujas rezultātiem 

(Monika Griezne) 

Prezentācija (1. pielikums). 

M. SPRINDŽUKS, G. MIGLĀNS, I. KRASTIŅŠ debatē par: 

1. aptaujas rezultātiem un tiek izteikta pateicība Sabiedrisko attiecību daļai par aptaujas 
organizēšanu; 

2. nepieciešamību informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī 
Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju par aptaujas rezultātiem; 

3. sarunām un konsultācijām ar Ķekavas novada pašvaldību (I. Krastiņš informē, ka 
sagatavoja lēmuma par azartspēlēm projektu pēc konsultācijas ar Ķekavas novada 
pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldi. Uzsver, ka Ādažu novada aptaujā 
piedalījās novadā deklarētie iedzīvotāji. Pauž viedokli, ka turpmāk novadā jaunas 
azartspēļu zāles nav jāatver, kā arī piecu gadu laikā esošajām azartspēļu zālēm ir 
jāizbeidz to darbība. M. Sprindžuks informē par Ādažu pašvaldības policijas pārskatu 
par pieciem gadiem par incidentiem, kas norisinājās azartspēļu zālēs, kad tika traucēta 
sabiedriskā kārtība. Informē, ka azartspēļu nodokļa ieņēmumi ir 4000 euro gadā. Pauž 
viedokli, ka tas ir nenozīmīgs ieguldījums pašvaldības budžetā pretēji kaitējumam 
sabiedrībai. Aicina I. Krastiņa sagatavoto lēmuma projektu virzīt izskatīšanai 
Tautsaimniecības komitejā.). 

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”, Tautsaimniecības komitejas 
šā gada 14. septembra atzinumu, pašvaldības domes šā gada 29. septembra 25 § 
protokollēmumu “Par aptaujas organizēšanu sabiedrības attieksmei pret azartspēlēm”, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 
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1. Pieņemt zināšanai informāciju, ka: 

1.1. 91%  jeb 527 aptaujas respondentu uzskata, ka azartspēļu zāļu darbība pašvaldības 
teritorijā būtu jāaizliedz, 9% jeb 49 respondenti uzskata, ka tas nebūtu jādara un 1 
respondentam nav viedoklis šajā jautājumā; 

1.2. 97% jeb 555 respondentu uzskata, ka spēļu zāļu darbība pašvaldības teritorijā 
sabiedrību ietekmē negatīvi, 2% jeb 9 respondenti uzskata, ka spēļu zāļu darbība 
pašvaldības teritorijā sabiedrību ietekmē pozitīvi un 1% jeb 7 respondentiem nav 
viedokļa šajā jautājumā. 

2. Virzīt pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieka pašvaldības funkciju jautājumos I. 
Krastiņa sagatavoto lēmuma par azartspēlēm projektu izskatīšanai Tautsaimniecības 
komitejas šā gada 7. decembra sēdē.  

4.§ 
Informatīvs ziņojums par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas sadarbību ar sporta 

federācijām 
(Dagnija Zilberte) 

Atskaite par darbu ar sporta federācijām 2021. gadā (2. pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Plkst. 9.31 A. DENIŅA piedalās sēdē. 

Plkst. 9.31 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

5.§ 
Par dalību Erasmus+ akreditācijas procesā 

(Alma Brinkmane) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 186 “Par dalību Erasmus+ akreditācijas procesā” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

6.§ 
Par dalību Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā 

(Alma Brinkmane) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 187 “Par dalību Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas tīklā” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 
Par nolikuma “Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums” projektu 

(Kristīne Lakševica) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Kerola Dāvidsone (LRA) 
un (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 15 “Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums” un sagatavot 
to parakstīšanai. 



 8

8.§ 
Par nolikuma “Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums” projektu 

(Igors Doriņš) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 16 “Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas nolikums” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 
Par izmaiņām Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” amatu sarakstā 

(Sanita Kronberga) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 188 “Par izmaiņām Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes 
“Riekstiņš” amatu sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 
Par naudas balvām izglītības iestāžu vadītājiem 

(Ināra Briede) 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas 
noteikumi” 26. punktā noteikts, ka ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, naudas balvas 
un prēmijas apmēru izglītības iestāžu vadītājiem nosaka izglītības iestādes dibinātājs. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba 
samaksas noteikumi” 26. punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 17. novembra atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 
Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 
"Nebalso" – 1 (Kristīne Lakševica (LRA)), (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), 
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Apbalvot ar naudas balvu: 

1.1. Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu BATŅU – 75 % apmērā no mēnešalgas, par 
profesionālu skolvadības darbu, ieguldījumu pirmsskolas izglītības projekta 
īstenošanā un izglītības procesa nepārtrauktības nodrošināšanā Covid 19 
apstākļos; 

1.2. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktori Kristīni LAKŠEVICU – 75 % apmērā 
no mēnešalgas, par profesionālu iestādes vadīšanu un izglītības procesa 
nepārtrauktības nodrošināšanu Covid 19 apstākļos;  

1.3. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Dagniju ZILBERTI – 75 % 
apmērā no mēnešalgas par profesionālu iestādes vadīšanu un izglītības procesa 
nepārtrauktības nodrošināšanu Covid 19 apstākļos;  

1.4. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju Irēnu KUZŅECOVU – 75 % 
apmērā no mēnešalgas par profesionālu iestādes vadīšanu un iestādes darbības 
nepārtrauktības nodrošināšanu Covid 19 apstākļos; 

1.5. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāju Sandru BREIDAKU – 
75% apmērā no mēnešalgas par profesionālu iestādes vadīšanu un iestādes 
darbības nepārtrauktības nodrošināšanu Covid 19 apstākļos. 
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2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai izmaksāt naudas balvas 
lēmumā minētajiem darbiniekiem līdz šā gada 10. decembrim. 

11.§ 
Par mācību jomu koordinatoriem 

(Ināra Briede) 

Valsts izglītības un satura centrs (turpmāk – VISC) savā šā gada 15. septembra vēstulē Nr. 1-
10/1417 “Par mācību jomu koordinatoru deleģēšanu jaunajam mācību gadam” (reģ. Nr. 
ANP/1-11-1/21/1308) lūdz Ādažu novada pašvaldību norīkot mācību jomu koordinatorus 
šādu  uzdevumu izpildei: 

1. organizēt un koordinēt sadarbību starp pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
skolotājiem mācību satura un pieejas plānošanā un īstenošanā;  

2. organizēt priekšlikumu vai risinājumu sagatavošanu un ieviešanu specifisku mācību 
satura pilnveidošanai; 

3. piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību 
apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā; 

4. apzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus mācību jomā; 

5. sadarboties ar VISC metodiskā atbalsta nodrošināšanā pilnveidotā mācību satura un 
pieejas ieviešanai izglītības iestādēs; 

6. nodrošinātu metodiskā darba nepārtrauktību pēc Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes likvidācijas. 

VISC ieskatā novadā nepieciešami 15 mācību jomu koordinatori: 

1. pirmsskolas un sākumskolas jautājumos – 2; 

2. sociālajos un pilsoniskajos jautājumos – 1; 

3. valodu jautājumos – 3 (latviešu, angļu (kā 1. svešvaloda), krievu, vācu, angļu (kā 2. 
svešvaloda); 

4. tehnoloģiju jautājumos – 1; 

5. veselības un fiziskās aktivitātes jautājumos – 1: 

6. kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – 1; 

7. matemātikas jautājumos – 1; 

8. dabaszinātņu jautājumos – 1; 

9. iekļaujošā izglītības  jautājumos – 1; 

10. izglītības tehnoloģijas  jautājumos – 2; 

11. plašāka skolēna izglītības pieredzes  jautājumos – 1. 

Mācību jomu koordinatoru darba apmaksa jāveic no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nosakot 
to kā piemaksu par papildu pedagoģisko darbu 100 euro mēnesī personai, tai skaitā nodokļi. 
Plānotā ietekme uz pašvaldības 2022.gada budžetu būs 15000 euro gadā, tai skaitā nodokļi. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 13. punktu, kā arī Ādažu novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras, sporta un 
sociālās komitejas šā gada 3. decembra atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 17. novembra 
atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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1. Konceptuāli atbalstīt un iekļaut pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes 
nodaļas 2022. gada budžeta tāmes projektā 15000 euro mācību jomu koordinatoru 
darba samaksai.  

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai sadarbībā ar 
izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot pašvaldības izpilddirektora rīkojuma projektu 
par mācību jomu koordinatoru noteikšanu un viņu darba organizāciju. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram parakstīt šī nolēmuma 2. punktā noteikto 
rīkojumu pēc pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanas. 

12.§ 
Par domes atbalstu pensionāriem 2022. gadā 

(Ieva Roze) 

Pašvaldības dome izskatīja novada administratīvajā teritorijā darbojošos pensionāru biedrību 
pieteikumus pašvaldības finansējuma (turpmāk – līdzfinansējums) piešķiršanai pensionāru 
līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā, kopā 14050 euro, tai skaitā: 

1. Ādažu novada pensionāru biedrība savā šā gada 14. oktobra pieteikumā lūdz piešķirt 
finansējumu 6850 euro; 

2. senioru biedrība “Senči” savā šā gada 21. oktobra pieteikumā lūdz piešķirt 
finansējumu 3000 euro; 

3. senioru biedrība “Paeglis” savā šā gada 22. oktobra pieteikumā lūdz piešķirt 
finansējumu 3000 euro; 

4. biedrība “Carnikavas invalīdu biedrība” savā šā gada 22. oktobra pieteikumā lūdz 
piešķirt finansējumu 1200 euro. 

Izvērtējot pieteikumus, tika konstatēts: 

Biedrība 
Dalībnieki 

(skaits) 

Līdzfinansējuma rezultāta saņēmēji 

Biedrības 
biedri 

Biedrībai 
piekritīgi 
iedzīvotāji 

Biedrība, 
piekritīgi 

iedzīvotāji un 
sabiedrība 

kopumā 

Ādažu novada 
pensionāru biedrība 

1400 60 190 1400 

Biedrība “Senči” 500 90 200 500 

Biedrība “Paeglis” 500 60 200-300 500 

biedrība “Carnikavas 
invalīdu biedrība” 

100 28 50 100 

Ādažu novada pašvaldības šā gada 29. septembra nolikumā Nr. 9 “Iniciatīvas projektu 
finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – nolikums) noteikts, ka pašvaldības 
līdzfinansējuma summa biedrību darbības nodrošināšanai gadā nevar pārsniegt 15000 euro. 

Šajā gadā abas pašvaldības biedrībām piešķīra kopā 14050 euro (Ādažu novada pašvaldība 
6850 euro, bet Carnikavas novada pašvaldība 7200 euro). 

Pašvaldības finansējuma piešķiršana pensionāru līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā atbilst 
Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātei “VTP15: Aktīva 
vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā”, rīcības virzienam “RV15.1: 
Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā”, uzdevumam “U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un 
iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar 
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dvēseli””, pasākumam “Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu 
īstenošanā”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 
nolikuma IV. daļu, Izglītības, kultūras, sporta un sociālas komitejas šā gada 3. novembra 
atzinumu un  Finanšu komitejas šā gada 17. novembra atzinumu,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt Ādažu novada sociālā dienesta budžeta 2022. gada budžeta tāmē finanšu 
līdzekļus:  

1.1. 6850 euro apmērā “Ādažu novada pensionāru biedrībai” ar mērķi – pensionāru 
sociālās situācijas, dzīves kvalitātes uzlabošanai un iesaistīšanai līdzdalībai 
pilsoniskajā sabiedrībā, saskaņā ar 3.1. pielikumu; 

1.2. 3000 euro apmērā senioru biedrībai “Senči” ar mērķi – veicināt dzīves kvalitāti 
Carnikavas pagasta senioriem, saskaņā ar 3.2. pielikumu; 

1.3. 3000 euro apmērā senioru biedrībai “Paeglis” ar mērķi – veicināt Kalngales 
senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu, saskaņā ar 3.3. pielikumu; 

1.4. 1200 euro apmērā biedrībai “Carnikavas invalīdu biedrība” ar mērķi – veicināt 
dzīves kvalitāti Carnikavas pagasta senioriem, saskaņā ar 3.4. pielikumu. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkuma daļai pēc 2022. gada 
budžeta apstiprināšanas sagatavot līguma projektu šī nolēmuma 1.punkta izpildei, 
nosakot biedrībām pienākumu līdz 2022. gada 10. jūlijam un 20. decembrim iesniegt  
atskaiti par tām piešķirto finanšu līdzekļu faktisko izlietojumu. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram G.Porietim veikt līguma parakstīšanu. 

4. Uzdot Ādažu novada sociālā dienesta vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

13.§ 
Par vietas noteikšanu zupas virtuves pabalsta sniegšanai 

(Ieva Roze) 

Pašvaldības domes šā gada 27. oktobra  saistošie noteikumi Nr. 28/2021 “Par sociālo pabalstu 
“Zupas virtuve” Ādažu novadā”” (turpmāk – noteikumi) nosaka pabalsta zupas virtuves 
izmantošanas, piešķiršanas un sniegšanas kārtību Ādažu novadā un noteikumu izpildi 
organizē pašvaldības iestāde “Ādažu novada sociālais dienests”. Zupas virtuve darbojas katru 
darba dienu  no 1. novembra līdz 1. maijam. Noteikumu 12. punkts nosaka, ka ēdienu 
izsniegšanas vietu un laiku nosaka ar domes lēmumu.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības šā gada gada 27. 
oktobra saistošo noteikumu Nr. 28/2021 “Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu 
novadā” 12. punktu, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Noteikt zupas virtuves pabalsta izsniegšanas vietu un laiku:  

1. Kalngalē, Cīruļu ielā 10, plkst. 11.00 – 11.30; 

2. Garciemā, Mežciema ielā 12, plkst. 11.45 – 12.15; 

3. Carnikavā, Kalmju ielā 2 (laukumā pie iekārtotajām tirdzniecības vietām), plkst.    
12.30 – 13.15; 

4. Gaujā (pie dzelzceļa stacijas), plkst. 13.40 – 14.10; 
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5. Kadagā (centrs), plkst. 14.30 – 15.00; 

6. Ādažos, Gaujas iela 7, plkst. 15.15 – 16.00. 

14.§ 
Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto mācību laikā 

(Aija Kalvāne) 

A, KALVĀNE, Č. BATŅA, M.SPRINDŽUKS, G.PORIETIS, E. KĀPA, I. BRIEDE, K. 
DĀVIDSONE, A. DENIŅA debatē par: 

1. iespējām izmantot pārtikas kartes visā Latvijas teritorijā līdz mācību gada beigām; 

2. lēmuma projekta nolēmuma 1.3. apakšpunktu (Č. Batņa vērš uzmanību, ka būs grūti 
kontrolēt bērnu atrašanos karantīnā un administrēt šādu informāciju, jo Ādažu 
vidusskolā ir liels skolēnu skaits. Pauž viedokli, ka pieprasītas informācijas apjoms ir 
ļoti liels un to apkopošanai pieprasa štata vietu. Ierosina skolēniem piešķirt atbalstu 
tad, kad ir noteiktas attālinātas mācības. A. Kalvāne informē, ka atbalsts ir valsts 
piešķirtā dotācija, līdz ar to skolēnus karantīnā ir jānodrošina ar ēdienu); 

3. priekšlikumu Ādažu vidusskola skolēniem izdalīt pārtikas pakas; 

4. ierosinājumu atbalstu izsniegt trīs reizes mācību gadā: 1) decembra beigās, 2) pirms 
pavasara brīvlaika un 3) mācību gada beigās; 

5. iepirkuma organizēšanu pārtikas kartēm; 

6. pārtikas paku administrēšanu (E. Kāpa vērš uzmanību, ka, ja tiks izvēlētas pārtikas 
pakas, tad to veidošanu nodrošinās ēdināšanas uzņēmums un būs nepieciešams noslēgt 
ar to vienošanos par pārtikas pakas saturu un biežumu); 

7. ierosinājumu veidot aptaujas anketas, lai noskaidrotu pārtikas pakas nepieciešamību 
skolēniem un dienu skaitu, ko skolēns pavadīja karantīnā; 

8. priekšlikumu nodrošināt atbalstu Ādažu vidusskolai informācijas apkopošanai (A. 
Kalvāne pauž viedokli, ka klases audzinātājas var fiksēt datus un apkopot tos, jo 
izglītības iestādēs ir rīkojumi par karantīnu, savukārt apmeklējumi ir apkopoti e-
klasē); 

9. pārtikas pakas administrēšanu (Č. Batņa pauž viedokli, ka ņemot vērā, ka skolēni 
karantīnā bijuši dažādu dienu skaitu, pārtikas paku un to satura administrēšana būs 
sarežģīta, tāpēc atbalsta pārtikas kartes). 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
1 (Daiga Mieriņa (LZS)), (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 189 “Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto mācību laikā” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 
Par saistošo noteikumu “Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto izglītības iestāžu 

un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” projektu 
(Everita Kāpa) 

Pašvaldības dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 
VARAM) šā gada 5. novembra atzinumu Nr. 1-18/9777 (turpmāk – atzinums) par pašvaldības 
šā gada 27. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 30/2021 “Par pirmsskolas izglītības 
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izmaksām privāto iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk – 
noteikumi). 

Izvērtējot atzinumā minēto, konstatēts, ka ir precizējama noteikumu redakcija: 

1. papildinot noteikumu 4. punktu, ka lēmumu par pašvaldības līdzfinansējumu BUPS 
publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.adazi.lv ne vēlāk kā triju darba dienu 
laikā pēc lēmuma parakstīšanas; 

2. izsakot 8. punktu jaunā redakcijā, nosakot, kuros gadījumos līdzfinansējumu nevar 
saņemt, attiecīgi svītrojot iepriekšējās redakcijas 17. punktu;   

3. papildinot noteikumus ar jaunu punktu par vecāku rakstisku brīdināšanu pirms 
līdzfinansējuma pārtraukšanas (noteikumu 10.punkts);    

4. precizējot 20.1. apakšpunktu (iepriekšējā reakcijā 21.1.) saikli “vai” aizstājot ar saikli 
“un”;  

5. precizējot 22. un 27. punktu (iepriekšējā redakcijā 23. un 28. punktu), ka PPII, BUPS 
un vecāki par šķēršļiem līguma slēgšanai vai pārtraukšanai saistībā ar noteikumos 
noteikto kārtību tiek brīdināti rakstiski. 

Atzinumā noteikts, ka svītrojams noteikumu 28. punkts (iepriekšējā redakcijā 29. punkts), jo 
nav pieļaujama situācija, kad pašvaldība bez iepriekšēja brīdinājuma un mēģinājuma 
sazināties ar bērna likumiskā pārstāvi pieņem lēmumu par piešķirtā līdzfinansējuma 
pārtraukšanu. Dome precizē minēto punktu, jo minētā punkta mērķis nav pārtraukt 
līdzfinansējuma izmaksu saistībā ar kādu pārkāpumu, bet gan radīt regulējumu situācijai, kad 
pašvaldībā ilgstoši nav deklarētu bērnu, kuri apmeklē PPII vai BUPS, ar kuru noslēgts līgums 
par pakalpojumu sniegšanu, uz laiku līdz brīdim, kamēr PPII vai BUPS apmeklē pašvaldībā 
deklarētie bērni.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka noteikumi nav stājušies spēkā (nav publicēti), 
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, (Imants Krastiņš (JKP) un 
Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 
Nr. 30/2021 “Par pirmsskolas izglītības izmaksām privāto iestāžu un bērnu 
uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 35/2021 “Par pirmsskolas izglītības izmaksām 
privāto iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem” un sagatavot tos 
parakstīšanai. 

3. Nosūtīt protokollēmumu un saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

16.§ 
Par saistošo noteikumu “Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā” projektu 

(Arnis Rozītis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 36/2021 “Par subsīdijām sportam Ādažu novada 
pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

17.§ 
Par nolikuma “Konkursa “Ādažu pašvaldības sporta laureāts 2021” nolikums” projektu 

(Arnis Rozītis (LRA)) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 17 “Konkursa „Ādažu pašvaldības sporta laureāts 2021” 
nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 
Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada pašvaldības domes  2021. gada 27. 

oktobra saistošajos noteikumos 
(Ilona Gotharde) 

Pašvaldības dome izskatīja VARAM atzinumus par pašvaldības šā gada 27. oktobra 
saistošajiem noteikumiem (turpmāk visi kopā – noteikumi): 

1. Nr. 17/2021 “Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību”;  

2. Nr. 18/2021 “Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērniem ar invaliditāti”; 

3. Nr. 19/2021 “Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumiem pilngadīgām personām”; 

4. Nr. 20/2021 “Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma 
nodrošināšanai”; 

5. Nr. 21/2021 “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada 
pašvaldībā”; 

6. Nr. 23/2021 “Par pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”;  

7. Nr. 24/2021 “Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 
izvērtēšanas”; 

8. Nr. 25/2021 “Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm”; 

9. Nr. 28/2021 “Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu novadā””;  

10. Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu 
novadā”. 

Noteikumus VARAM pieņēma zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums). 
Vienlaicīgi VARAM norāda, ka noteikumos nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus: 

1. No saistošo noteikumu Nr. 17/2021 “Par pašvaldības sociālo pakalpojumu 
piešķiršanas kārtību” izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce uz likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, jo noteikumi nenosaka pašvaldības 
brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus; 

2. No saistošo noteikumu Nr. 18/2021 “Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērniem ar 
invaliditāti” izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce uz Ministru kabineta 
2021. gada 18. maija noteikumu  Nr. 316 “Noteikumi par asistenta, pavadoņa un 
aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” VI. nodaļu, jo Ministru kabineta 
noteikumi nenosaka deleģējumu pašvaldībām saistošo noteikumu izdošanai;  

3. No saistošo noteikumu Nr. 19/2021 “Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumiem 
pilngadīgām personām” izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce uz likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, redakcionāli precizējams 23. punkts, nodaļu 
numerācija, lai tā būtu secīga, un VII. nodaļas nosaukums; 
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4. Redakcionāli precizējama saistošo noteikumu Nr. 20/2021 “Par pašvaldības materiālo 
atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai” IV. nodaļa un 16. punkts, 
kā arī svītrojams 11.4. apakšpunkts, jo Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu 
administrēšanas lietojumprogramma (turpmāk – SOPA) ir pieslēgta Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) informācijas sistēmai, līdz ar 
to VDEĀK slēdziens personai pabalsta saņemšanai atsevišķi nav jāiesniedz; 

5. Precizējama saistošo noteikumu Nr. 21/2021 “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu 
aizgādņiem Ādažu novada pašvaldībā” III. un IV. nodaļa, lai tās atbilstu Ministru 
kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” prasībām; 

VARAM ieteikums precizēt 6. punktā minēto kārtību pabalsta pieprasījuma 
iesniegšanai, ir atbalstāms daļēji, precizējot, ka pabalsta saņemšanai aizgādnis iesniedz 
iesniegumu Sociālajam dienestam, bet nepieļaujot tiesību normu dublēšanu attiecībā 
par veidiem, kādos persona var iesniegt iesniegumu valsts un pašvaldības iestādēs, jo 
šī kārtība jau ir noteikta Iesniegumu likuma 3. pantā; 

6. No saistošo noteikumu Nr. 23/2021 “Par pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” 
tiesiskā pamatojuma svītrojama atsauce uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, kā arī svītrojams 8.2. apakšpunkts, jo, ņemot vērā, ka SOPA ir 
pieslēgta vairākām informācijas sistēmām, personai, kura organizē apbedīšanu, 
miršanas apliecības kopija nav jāiesniedz.  

VARAM ieteikums svītrot 8.3. apakšpunktu, kas nosaka nepieciešamību pabalsta 
pieprasītājam iesniegt izziņu par to, vai par mirušo personu ir saņemts apbedīšanas 
pabalsts, kā arī par izmaksāto summu, nav pamatots. Pašvaldībai informācijas sistēmā 
SOPA nav iespējas pārliecināties par šāda pabalsta izmaksu un apmēru, jo pabalsts 
tiek izmaksāts personai, kura veic apbedīšanu vai apbedīšanas firmai.  

Vienlaicīgi, precizējama 7. punkta redakcija, jo minētā punkta mērķis ir noteikt, ka 
personai, kurai nav tiesību uz citu šajos noteikumos paredzēto apbedīšanas pabalstu, 
piešķir apbedīšanas pabalstu 100 euro. Līdzšinējais 7. punkts nonāk pretrunā 5. 
punktam, kas ietver privātpersonai labvēlīgākus noteikumus (lielāku pabalsta summu 
500 euro); 

7. Veicami precizējumi saistošo noteikumu Nr. 24/2021 “Par pašvaldības pabalstiem 
iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 11.3. un 12.1. apakšpunktā un 17. 
punktā minētajos terminos, lai tie atbilstu Invaliditātes likumā noteiktajiem terminiem, 
redakcionāli precizējama IV. un V. nodaļa, kā arī saistošo noteikumu 19.1., 19.2. un 
19.4. apakšpunkts, svītrojot norādes uz nepieciešamību iesniegt tādu informāciju, kas 
pašvaldībai ir pieejama SOPA; 

8. Saistošajos noteikumos Nr. 25/2021 “Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un 
audžuģimenēm” precizējams 2. punkts, jo Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 
sestās daļas izpratnē privātpersonai nav jāiesniedz pašvaldībai informācija (bāriņtiesas 
lēmums), kas jau ir pašvaldības rīcībā, kā arī redakcionāli papildināms 19. punkts.  

VARAM ieteikums precizēt 2. punktā noteikto kārtību iesnieguma iesniegšanai, 
atbalstāms daļēji, precizējot, ka pabalsta saņemšanai aizgādnis iesniedz iesniegumu 
Sociālajam dienestam, bet nepieļaujot tiesību normu dublēšanu attiecībā par veidiem, 
kādos persona var iesniegt iesniegumu valsts un pašvaldības iestādēs, jo šī kārtība jau 
ir noteikta Iesniegumu likuma 3. pantā; 

9. Ieteikums saistošo noteikumu Nr. 28/2021 “Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” 
Ādažu novadā”” nosaukumā svītrot vārdu “sociālo” nav pamatots. Minētie saistošie 
noteikumi ir izdoti, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
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likumu un nav vērtējami kā pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsts. Pabalsts tiek 
piešķirts pamatvajadzību apmierināšanai ierobežotam personu lokam – ārkārtas 
situācijā nonākušām personām, kā arī trūcīgām un maznodrošinātām 
mājsaimniecībām, un pēc savas būtības uzskatāms par sociālo pabalstu. Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrās un trešās daļas izpratnē 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību nosaka pašvaldības 
dome, un kārtību, kādā saņemami pašvaldību sniegtie sociālie pakalpojumi, nosaka 
pašvaldību saistošajos noteikumos. No saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā 
pamatojuma svītrojama atsauce uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu; 

10. Saistošo noteikumu Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Ādažu novadā” izdošanas tiesiskais pamatojums papildināms 
ar atsauci uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu. Saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 111. un 184. punktu saistošo noteikumu projektā neveido nodaļas, kas 
satur vienu punktu, izņemot nodaļas “Vispārīgais jautājums” un “Noslēguma 
jautājums”, tādējādi, precizējama saistošo noteikumu I. un II. nodaļa, kā arī 7. punktu 
nepieciešams papildināt ar vārdiem “Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā”. 

Ņemot vērā iepriekš minēto,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Veikt redakcionālus precizējumus pašvaldības domes šā gada 27. oktobra saistošajos 
noteikumos: 

1.1. Nr. 17/2021 “Par pašvaldības sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību” - no 
izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz likuma “Par pašvaldībām” 43. 
panta trešo daļu. 

1.2. Nr. 18/2021 “Par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu bērniem ar invaliditāti”: 

1.2.1. no izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz Ministru kabineta 
2021. gada 18. maija noteikumu  Nr.316 “Noteikumi par asistenta, 
pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” VI. Nodaļu;  

1.2.2. 21. punkta otro teikumu izteikt kā atsevišķu 22. punktu un pirms vārda 
“likumā” papildināt ar vārdiem “Administratīvā procesa”. 

1.3. Nr. 19/2021 “Par pašvaldības aprūpes mājās pakalpojumiem pilngadīgām 
personām”: 

1.3.1. no izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu; 

1.3.2. 23. punkta otro teikumu izteikt kā atsevišķu 24. punktu un pirms vārda 
“likumā” papildināt ar vārdiem “Administratīvā procesa”; 

1.3.3. uzskatīt līdzšinējo 24. punktu par 25. punktu un līdzšinējo 25. punktu par 
26. punktu; 

1.3.4. precizēt nodaļu numerāciju, sākot no IV. nodaļas, lai tā būtu secīga; 

1.3.5. VII. nodaļas nosaukumu izteikt daudzskaitlī. 

1.4. Nr. 20/2021 “Par pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai”: 

1.4.1. svītrot 11.4. apakšpunktu; 
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1.4.2. uzskatīt līdzšinējo 11.5. apakšpunktu par 11.4 apakšpunktu; 

1.4.3. 16. punkta otro teikumu izteikt kā atsevišķu 17. punktu un pirms vārda 
“likumā” papildināt ar vārdiem “Administratīvā procesa”; 

1.4.4. uzskatīt līdzšinējo 17. punktu par 18. punktu un līdzšinējo 18. punktu par 
19. punktu. 

1.5. Nr. 21/2021 “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu 
novada pašvaldībā”: 

1.5.1. izteikt 6. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā: “6. Pabalsta saņemšanai 
aizgādnis iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam.”; 

1.5.2. 18. punkta otro teikumu izteikt kā atsevišķu 19. punktu; 

1.5.3. uzskatīt līdzšinējo 19. punktu par 20. punktu un līdzšinējo 20. punktu par 
21. punktu; 

1.5.4. IV. nodaļas nosaukumu izteikt daudzskaitlī. 

1.6. Nr. 23/2021 “Par pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”: 

1.6.1. no izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot atsauci uz likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu; 

1.6.2. svītrot 8.2. apakšpunktu; 

1.6.3. uzskatīt līdzšinējo 8.3. apakšpunktu par 8.2. apakšpunktu un līdzšinējo 8.4. 
apakšpunktu par 8.3. apakšpunktu; 

1.6.4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:  

“7. Personai, kurai nav tiesību uz citu šajos noteikumos paredzēto 
apbedīšanas pabalstu, piešķir 100,- euro.” 

1.7. Nr. 24/2021 “Par pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā 
stāvokļa izvērtēšanas”: 

1.7.1. aizstāt 11.3. un 12.1. apakšpunktā vārdus “bērnus invalīdus” ar vārdiem 
“bērnus ar invaliditāti”; 

1.7.2. 17. punktu izteikt šādā redakcijā:  

“17. Atbalsts personām ar I. un II. grupas invaliditāti ar kustību vai 
redzes traucējumiem, servisa suņa pakalpojuma izmantošanai 100,- 
euro mēnesī:” 

1.7.3. izteikt 19. punktu šādā redakcijā: 

“19. Papildu 18. punktā noteiktajam, pabalsta pieprasītājs:  

19.1. pieprasot šo noteikumu 6. punktā noteikto pabalstu, iesniedz 
sertificēta gastroenterologa izziņu ar diagnozes norādi 
“celiakija” un atkārtotas pārbaudes termiņu, kas 
nepārsniedz divus gadus no izziņas izsniegšanas dienas; 

19.2. pieprasot šo noteikumu 7. punktā noteikto pabalstu, iesniedz 
rēķinu par vasaras nometni, kurā bērns uzturēsies; 

19.3. pieprasot šo noteikumu 13.  punktā noteikto pabalstu, 
iesniedz sertificēta pneimonologa vai pulmonologa izziņu, 
kurā norādīta diagnoze “tuberkuloze” un ambulatorās 
ārstēšanās laiks, kā pievieno sabiedriskā pārvadātāja biļetes; 
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19.4. pieprasot šo noteikumu 17. punktā noteikto pabalstu, 
iesniedz līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par servisa suņa 
nodošanu personai.”; 

1.7.4. 29. punkta otro teikumu izteikt kā atsevišķu 30. punktu, uzskatīt līdzšinējo 
30. punktu par 31. punktu un līdzšinējo 31. punktu par 32. punktu; 

1.7.5. V. nodaļas nosaukumu izteikt daudzskaitlī. 

1.8. Nr. 25/2021 “Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm”: 

1.8.1. izteikt 2. punktu šādā redakcijā:  

“2.  Pabalsta pieprasītājs iesniedz Ādažu novada sociālajam dienestam 
(turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.”; 

1.8.2. aizstāt 5. punktā vārdu “Bāriņtiesas” ar vārdiem “Ādažu novada 
bāriņtiesas (turpmāk – Bāriņtiesa)”; 

1.8.3. 19. punktu pirms vārda “likumā” papildināt ar vārdiem “Administratīvā 
procesa”. 

1.9. Nr. 28/2021 “Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu novadā” no 
noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma svītrot 43. panta trešo daļu. 

1.10. Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā Ādažu novadā”: 

1.10.1. papildināt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar atsauci uz 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu; 

1.10.2. I. nodaļas nosaukumu izteikt vienskaitlī; 

1.10.3. 2., 3. un 4. punktu ietvert II. nodaļā; 

1.10.4. 7. punkta otro teikumu aiz vārda “tiesā” papildināt ar vārdiem 
“Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā”. 

2. Noraidīt VARAM iebildumus, pamatojoties uz protokollēmuma aprakstošajā daļā 
minēto argumentāciju: 

2.1. šā gada 10. novembra atzinumā Nr. 1-18/9899 – par saistošo noteikumu Nr. 
23/2021 “Par pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” 8.3. punkta svītrošanu; 

2.2. šā gada 8. novembra atzinumā Nr. 1-18/9825 – par saistošo noteikumu Nr. 
21/2021 “Par pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem Ādažu novada 
pašvaldībā” 6. punkta pirmā teikuma precizēšanu daļā, ar kuru lūgts precizēt 
iesniegumu iesniegšanas kārtību; 

2.3. šā gada 11. novembra atzinumā Nr. 1-18/9928 – par saistošo noteikumu Nr. 
25/2021 ““Par pašvaldības pabalstiem aizbildņiem un audžuģimenēm” 2. punkta 
precizēšanu daļā, ar kuru lūgts precizēt iesniegumu iesniegšanas kārtību; 

2.4. šā gada 11. novembra atzinumā Nr.1-18/9941 – par vārda “sociālo” svītrošanu 
saistošo noteikumu Nr. 28/2021 “Par sociālo pabalstu “Zupas virtuve” Ādažu 
novadā” nosaukumā un atsauces uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3. panta otro un trešo daļu un 32. pantu svītrošanu šo noteikumu izdošanas 
tiesiskajā pamatojumā. 
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19.§ 
Par pašvaldības dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu robežās” 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
1 (Daiga Mieriņa (LZS)), (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 190 “Par pašvaldības dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu 
robežās”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 
Par nomas līguma slēgšanu par zemi Aroniju ielā 1 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 191 “Par nomas līguma slēgšanu par zemi Aroniju ielā 1” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 13 daļas atsavināšanu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 192 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 13 daļas 
atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 
Par piekrišanu īpašuma “Knipska-1” iegūšanai īpašumā 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 193 “Par piekrišanu īpašuma “Knipska-1” iegūšanai īpašumā” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 
Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabalam Alksneņu ielā 15 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 194 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabalam Alksneņu 
ielā 15” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 
Par līgumu izbeigšanu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 195 “Par līgumu izbeigšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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25.§ 
Par līgumu izbeigšanu ar AS “SMW Group” 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 196 “Par līgumu izbeigšanu ar AS “SMW Group”” un sagatavot 
to parakstīšanai. 

26.§ 
Par līgumu izbeigšanu ar SIA “AAB Group” 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 197 “Par līgumu izbeigšanu ar SIA “AAB Group”” un sagatavot 
to parakstīšanai. 

27.§ 
Par nomas maksas atvieglojumu piemērošanu SIA “Leste” 

(Agris Grīnvalds) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 198 “Par nomas maksas atvieglojumu piemērošanu SIA “Leste”” 
un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 
Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Podnieku iela 14 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 199 “Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Podnieku iela 14” 
un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 
Par ūdens teritorijas nomas maksu 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 200 “Par ūdens teritorijas nomas maksu” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

30.§ 
Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni–1” īres līguma pagarināšanu 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 201 “Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni–1” īres līguma 
pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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31.§ 
Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Ķulleni” 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 202 “Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Ķulleni”” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 
Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Brūklenes” 

(Ingūna Urtāne) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 203 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam 
īpašumam “Brūklenes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Utukalns” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
1 (Daiga Mieriņa (LZS)), (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 204 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Utukalns”” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 205 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam Koku ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 
Par zemes vienību Draudzības ielā 78 apvienošanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 206 “Par zemes vienību Draudzības ielā 78 apvienošanu” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

 Plkst. 10.34 J. LEJA atstāja sēdi. 
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36.§ 
Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas”” 
(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 
J. LEJA (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 207 “Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 
27.04.2021. lēmumā Nr.83 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 
īpašumam “Kļavas””” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 
Par precizējumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. lēmumā Nr.43 “Par zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Alpi”” 
(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 
J. LEJA (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 208 “Par precizējumiem Ādažu novada domes 24.08.2021. 
lēmumā Nr.43 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 
“Alpi””” un sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 
Par Ādažu novada domes 2006.gada 22.augusta lēmuma (sēdes protokols Nr.11) par 
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Rozēni” atcelšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 
J. LEJA (S) atstāja sēdi),  PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 209 “Par Ādažu novada domes 2006.gada 22.augusta lēmuma 
(sēdes protokols Nr.11) par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam 
īpašumam “Rozēni” atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rozēni” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 
J. LEJA (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 210 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 
īpašumam “Rozēni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

40.§ 
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ķulleni” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 
J. LEJA (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 211 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
“Ķulleni”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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41.§ 
Par nekustamā īpašuma “Dzērveņu iela 32” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 
J. LEJA (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 212 “Par nekustamā īpašuma “Dzērveņu iela 32” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 10.40 J. LEJA piedalās sēdē. 

42.§ 
Par zemes vienības “D/S Kāpas koplietošanas zeme” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 213 “Par zemes vienības “D/S Kāpas koplietošanas zeme” izsoles 
rezultātu apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 
Par darba grupas izveidi ielu tirdzniecības vietu noteikšanai novadā 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 214 “Par darba grupas izveidi ielu tirdzniecības vietu noteikšanai 
novadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

44.§ 
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu 
(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 215 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

45.§ 
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu 
(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 216 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

S. BRAKOVSKA ierosina uzdot Attīstības un plānošanas nodaļai sagatavot uz Attīstības 
komitejas šā gada 8. decembra sēdi pārskatu par zemesgabalu attīstību Mežgarciemā. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 
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K. MIĶELSONE informē par nepieciešamību pievērst uzmanību Mežgarciemā esošajiem 
zivju pārstrādes uzņēmumiem (īpaša segmenta uzņēmumiem), kas var noslogot esošo 
infrastruktūru, proti, kanalizācijas sistēmu. 

*** 

46.§ 
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 217 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 1” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

47.§ 
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 218 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 3” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

48.§ 
Par biedru naudu biedrībā “Gaujas Partnerība” 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 219 “Par biedru naudu biedrībā “Gaujas Partnerība”” un sagatavot 
to parakstīšanai. 

49.§ 
Par konkursa “Sakopta vide Ādaži novadā 2021” vērtēšanas rezultātiem 

(Iveta Grīviņa-Dilāne) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 220 “Par konkursa “Sakopta vide Ādaži novadā 2021” vērtēšanas 
rezultātiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

50.§ 
Par noteikumu “Izdevumu kompensācijas kārtība dzimtsarakstu nodaļas 

amatpersonām” projektu 
(Nataļja Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 8 “Izdevumu kompensācijas kārtība dzimtsarakstu nodaļas 
amatpersonām” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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51.§ 
Par noteikumu “Par pašvaldības dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” projektu 

(Nataļja Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 9 “Par pašvaldības dāvanām bērna piedzimšanas gadījumā” un 
sagatavot tos parakstīšanai. 

52.§ 
Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsarakstu nodaļā 

(Nataļja Krasnova) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 221 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada dzimtsarakstu 
nodaļā” un sagatavot to parakstīšanai. 

53.§ 
Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

Ādažu novadā” projektu 
(Everita Kāpa) 

M. SPRINDŽUKS, E. KĀPA, M. GRIEZNE, D. MIERIŅA debatē par: 

1. jaunu nodokļu likmju un atvieglojumu piemērošanas kārtību; 

2. informācijas par nodokli un atvieglojumiem publicēšanu pašvaldības informatīvajā 
izdevumā; 

3. lauksaimniekiem piemērojamiem atvieglojumiem (D. Mieriņa lūdz skaidrot, vai, ja 
lauksaimnieks dzīvo mājā un tajā ir reģistrēta saimnieciskā darbība, lauksaimnieks var 
saņemt uz māju nodokļa atvieglojumus. M. Sprindžuks skaidro, ka lauksaimniecības 
zemei tiks piemērota 1 % nodokļa likme, savukārt, ja māja ir reģistrēta uz fizisku 
personu, tad ir iespējams saņemt nodokļa atvieglojumus (tai skaitā atvieglojumus 
daudzbērnu ģimenēm), bet, ja uz juridisku personu, tad atvieglojumus saņemt nevar). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis 
Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris 
Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Daiga Mieriņa (LZS)), (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 37/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

54.§ 
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.3/2021 "Par Ādažu novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam" 
(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 38/2021 “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. 
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55.§ 
Par atteikšanos no projekta īstenošanas 

(Vilis Zinkevičs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), 
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Genovefa Kozlovska 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS)), (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 222 “Par atteikšanos no projekta īstenošanas” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

56.§ 
Par nolikuma “Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas” 

projektu 
(Māris Sprindžuks) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 18 “Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijas” un sagatavot to parakstīšanai. 

57.§ 
Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. augusta noteikumos 

Nr.4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 
(Jevgēnija Sviridenkova) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 10 “Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. 
gada 24. augusta noteikumos Nr. 4 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada 
pašvaldībā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

58.§ 
Par dežuranta amata vietu Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā 

(Ļubova Petrovska) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Kristīne Lakševica 
(LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), (Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 223 “Par dežuranta amata vietu Carnikavas Mūzikas un mākslas 
skolā” un sagatavot to parakstīšanai. 

59.§ 
Par speciālo piemaksu Č.Batņam 

(Aija Kalvāne) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta šā gada 11. novembra rīkojumu Nr.827 “Par finanšu 
līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” 
(turpmāk – MK rīkojums), paredzētas piemaksas vispārējās izglītības iestāžu darbiniekiem, 
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kuri no šā gada septembra bijuši iesaistīti Covid-19 infekcijas testēšanas procesā un 
epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā skolā. 

Saskaņā ar MK rīkojuma anotāciju, izglītības iestādes vadītāja piemaksas apmēru nosaka 
dibinātājs. 

Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības 
darba samaksas noteikumi” 71.1 punktā noteikts, ka dome var noteikt darbiniekam speciālo 
piemaksu par pašvaldības stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu. Ņemot vērā Covid-19 
pandēmijas epidemioloģisko situāciju, izglītības iestādei, tai skaitā izglītības iestādes 
vadītājam ir palielinājies darba apjoms, organizējot epidemioloģiskos drošības pasākumus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Ādažu novada 
domes 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba 
samaksas noteikumi” 71.1 punktu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt Ādažu vidusskolas direktoram Česlavam Batņam speciālo piemaksu 30 % 
apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas no šā gada 1. novembra līdz šā gada 31. 
decembrim par epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu Ādažu vidusskolā. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai izmaksāt Česlavam Batņam šī 
nolēmuma 1. punktā noteikto piemaksu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

60.§ 
Par speciālo piemaksu Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam A.Brūveram un 

ceļu ekspluatācijas inženierim P.Sabļinam 
(Laila Raiskuma) 

Atbilstoši pašvaldības domes šā gada 6. jūlija lēmumam Nr. 265 “Par Ķiršu ielas pārbūvi un 
Ziedu ielas seguma atjaunošanu” tiek veikta Ķiršu ielas pārbūve un Ziedu ielas seguma 
atjaunošana Ādažu ciemā (turpmāk – projekts).  

Projekta sekmīgai norisei nepieciešams nodrošināt kompetentu pašvaldības darbinieku 
regulāru iesaisti projekta izpildes kvalitātes kontrolei pašvaldības interešu aizstāvēšanai, kā arī 
organizatorisko jautājumu operatīvai risināšanai ar būvuzņēmēju, autoruzraugu un 
būvuzraugu.  

Pašvaldības projektu uzraudzības komisija nolēma uzdot Saimniecības un infrastruktūras 
daļas vadītājam A.Brūveram un ceļu ekspluatācijas inženierim P.Sabļinam pildīt papildu 
pienākumus būvniecības uzraudzībai un kvalitātes kontrolei līdz šā gada decembrim 
(komisijas šā gada 2. novembra protokols Nr. ĀNP/1-36-3/21/30). 

Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu līdz šā gada decembrim ir 1693 euro (tai skaitā 
nodokļi). Minētie līdzekļi ir pieejami pašvaldības administrācijas Saimniecības un 
infrastruktūras daļas šā gada budžeta tāmē. 

Ādažu novada domes 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības 
darba samaksas noteikumi” 71.1 punktā noteikts, ka dome var noteikt darbiniekam speciālo 
piemaksu par pašvaldības stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu. Ņemot vērā, ka projekts ir 
tehniski, finansiāli un sabiedriski nozīmīgs, tas atbilst pašvaldības stratēģiski svarīga mērķa 
statusam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Ādažu novada 
domes 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības darba 
samaksas noteikumi” 71.1 punktu, Projektu uzraudzības komisijas šā gada 2. novembra 
lēmumu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 17. novembra atzinumu, 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam Artim Brūveram un ceļu 
ekspluatācijas inženierim Pēterim Sabļinam speciālo piemaksu 20 % apmērā katram 
no viņiem individuāli noteiktās mēnešalgas no šā gada 1. novembra līdz šā gada 31. 
decembrim par pašvaldības stratēģiski svarīga mērķa īstenošanu. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības daļai izmaksāt Artim Bruveram un 
Pēterim Sabļinam speciālo piemaksu šī nolēmuma 1. punktā noteikto piemaksu 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

61.§ 
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumā 

Nr. 137 “Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu saraksta apstiprināšanu” 
(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 224 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. 
gada 29. septembra lēmumā Nr. 137 “Par Ādažu novada bāriņtiesas amatu saraksta 
apstiprināšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

62.§ 
Par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu amatā 

(Laila Raiskuma) 

R. KUBULIŅŠ, L. RAISKUMA debatē par konkursa norisi (L. Raiskuma skaidro, ka 
konkurss notika trīs kārtās, kā arī par pretendentiem tika saņemti Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas atzinumi. Uz konkursu pieteicās divi pretendenti. Konkursa atlases 
kritērijus un nosacījumus nosaka Bāriņtiesu likums. R. Kubuliņš ierosina, lai darbinieku 
atlases komisijā piedalītos arī deputāti. L. Raiskuma vērš uzmanību, ka uz Bāriņtiesas locekļu 
amatiem nav pretendentu. Informē, ka, ja pretendenti nepieteiksies, tad uz Bāriņtiesas sēdēm 
būs jāaicina locekļi no citām pašvaldībām). 

Plkst. 11.22 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 225 “Par Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu 
amatā” un sagatavot to parakstīšanai. 

63.§ 
Par Ādažu novada Kultūras centra amatu saraksta apstiprināšanu 

(Laila Raiskuma) 

A. DENIŅA, L. RAISKUMA, J. LEJA, D. MIERIŅA debatē par: 

1. atšķirībām starp vecākā speciālista tūrisma jautājumos amatu un tūrisma informācijas 
speciālista amatu; 

2. Kultūras centra struktūru (D. Mieriņa pauž viedokli, ka Kultūras centra 
struktūrvienībām bija jāpaliek par neatkarīgām iestādēm ar savu unikalitāti un kultūras 
dažādību). 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP) Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 
Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), 
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Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Daiga 
Mieriņa (LZS)), "Atturas" – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 226 “Par Ādažu novada kultūras centra amatu saraksta 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

64.§ 
Par Ādažu novada Sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu 

(Laila Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

65.§ 
Par Ādažu novada pašvaldības policijas amatu saraksta apstiprināšanu 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (K. DĀVIDSONE (LRA) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 228 “Par Ādažu novada pašvaldības policijas amatu saraksta 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

66.§ 
Par Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā 

(Laila Raiskuma) 

M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, L. RAISKUMA, R. PAULS, J. LEJA, I. KRASTIŅŠ, R. 
KUBULIŅS, G. PORIETIS, O. FELDMANIS, G. DZIRKALIS, K. LAKŠEVICA, G. 
MIGLĀNS, G. KOZLOVSKA, A. ROZĪTIS, S. BRAKOVSKA, K. DĀVIDSONE, A. 
DENIŅA, V. BULĀNS, K. MIĶELSONE, R. PAULS debatē par: 

1. par Carnikavas pašvaldības policijas priekšnieka G. Dzirkaļa papildus iesniegtajiem 
izglītības dokumentiem un apbalvojumiem un iespēju tos vēlreiz izvērtēt; 

2. iespēju apstrīdēt Izvērtēšanas komisijas šā gada 22. novembra Ādažu novada 
pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju līdzīgo amatu izvērtēšanas protokola 
Nr. 1 nolēmumu virzīt Oskaru Feldmani uz Ādažu novada pašvaldības policijas 
priekšnieka amatu, kā arī apstiprināt jaunus vērtēšanas kritērijus [Piezīme: 
Izvērtēšanas komisija un pretendentu darba rezultātu un kvalifikācijas kritēriji tika 
vienbalsīgi apstiprināti ar pašvaldības domes šā gada 27. oktobra protokollēmumu 
(prot. Nr. 13 § 11)]; 

3. priekšlikumu pieprasīt no pretendentiem pašvaldības policijas darba attīstības plānu, 
nākotnes redzējumu un vīziju (O. Feldmanis un G. Dzirkalis informē, kā vīzijas tika 
sniegtas Reorganizācijas komisijai); 

4. iespēju pretendentiem sadarboties pēc izvērtēšanas komisijas paziņotajiem 
rezultātiem; 

5. iespēju noteikt papildu vērtēšanas kritērijus vai veikt pretendentu pārvērtēšanu pēc 
jauniem kritērijiem, ko apstiprināt pašvaldības domes ārkārtas sēdē; 

6. Izvērtēšanas komisijas darbu (L. Raiskuma informē, ka Izvērtēšanas komisija 
pretendentus vērtēja objektīvi pēc iepriekš apstiprinātajiem kritērijiem); 
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7. priekšlikumu uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un balsot par 
sagatavoto lēmuma projektu, savukārt, ja tas netiks atbalstīts, tad izstrādāt jaunus 
kritērijus un veikt pretendentu izvērtēšanu atkārtoti. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 229 “Par O. Feldmaņa iecelšanu Ādažu novada pašvaldības 
policijas priekšnieka amatā” un sagatavot to parakstīšanai. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

67.§ 
Par atteikumu reģistrēt rindā uz pašvaldības dzīvokli 

(Ilona Gotharde) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 230 “Par atteikumu reģistrēt rindā uz pašvaldības dzīvokli” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

68.§ 
Par izlīguma noslēgšanu 

(Ilona Gotharde) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 231 “Par izlīguma noslēgšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Sēdi slēdz plkst. 12:46. 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  
 
 
Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 
 
 

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


