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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2021. gada 17. novembrī                             Nr. 16 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

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) (no plkst. 09.02), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone 

(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Daiga Mieriņa (LZS). 

Sēdē piedalās: 

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

citi: Ādažu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane. 

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. 08:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldības domes deputātu pilnvarām pēc 2021. gada 15. novembra. 

2. Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto mācību laikā. 

3. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 9. novembra lēmumā  

Nr. 183 “Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību reorganizāciju”. 

4. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumā  

Nr. 135 “Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu”. 

 
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 labojumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 16/2021 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

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

6. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā”. 

1.§ 

Par pašvaldības domes deputātu pilnvarām pēc 2021. gada 15. novembra 

(Agita Berkmane) 

Saskaņā ar likuma “Par pagaidu papildu prasībām Saeimas deputātu un pašvaldību domju 

deputātu darbam” 7. pantu pašvaldības domes deputāta pilnvaras īstenot ir tiesīgs tikai tāds 

deputāts, kurš līdz šā gada 15. novembrim ir ieguvis un uzrādījis pašvaldības vēlēšanu 

komisijai sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu. Informē, ka uz šā gada 15. novembri 

sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu uzrādīja 14 no 15 deputātiem, savukārt uz šodienu 

sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts ir visiem 15 deputātiem, līdz ar to deputāti var turpināt 

savu darbu. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Plkst. 09.02 J. LEJA piedalās sēdē. 

2.§ 

Par atbalstu skolēnu ēdināšanai attālināto mācību laikā 

(Aija Kalvāne) 

M. SPRINDŽUKS, A. KALVĀNE, R. PAULS, A. DENIŅA, I. KRASTIŅŠ, S. 

BRAKOVSKA, E. KĀPA, J. LEJA debatē par: 

1. nepieciešamību organizēt iepirkumu pārtikas karšu iegādei (A. Kalvāne informē, ka 

tika apzināti visi Ādažu novadā strādājošie veikali par iespēju nodrošināt pārtikas 

kartes. Saņemtas divas atbildes: negatīva atbilde no veikala “Mego” (nevar nodrošināt 

pārtikas kartes) un pozitīva atbilde no veikala “Maxima” (var nodrošināt pārtikas 

kartes dāvanu karšu veidā); 

2. iespēju nodrošināt pārtikas pakas Carnikavas pagasta skolēniem, ņemot vērā, ka 

veikals “Maxima” ir tikai Ādažu pagastā; 

3. iepirkuma nosacījumiem un iespēju iepriekš noteikt skolēnu karantīna periodu (A. 

Kalvāne informē, ka, lai nevajadzētu apmaksāt ēdināšanas atbalstu pārtikas karšu 

veidā ar atpakaļejošo datumu, nepieciešams to nodrošināt līdz mācību gada beigām. 

Sagatavotajā lēmuma projektā atbalsts ir par 10 dienām šā gada novembrī); 

4. ierosinājumu iekļaut iepirkumā nosacījumu par produktu piegādi uz mājām; 

5. priekšlikumu diferencēt ēdināšanas atbalstu: Carnikavas pagasta skolēniem – pārtikas 

paku veidā, savukārt Ādažu pagasta skolēniem – pārtīkas karšu veidā (S. Brakovska 

informē, ka Ādažu vidusskolā notiek skolēnu aptauja par pārtikas pakām, kaut 

deputātu lēmums vēl nav pieņemts. Ierosina informēt Ādažu vidusskolas direktoru par 

deputātu diskusijām un lēmumu. E. Kāpa informē, ka tika izpētīta situācija visā 

Latvijas Republikas teritorijā un vienīgais veikals, kas piedalās iepirkumos par 

pārtikas karšu nodrošinājumu ir veikals “Maxima”. Pauž viedokli, ka būs vienkāršāk 

skolēniem nodrošināt pārtikas pakas. A. Kalvāne informē, ka pārtikas karšu derīguma 

termiņš ir līdz mācību gada beigām); 

6. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz pašvaldības domes šā gada 24. 

novembra sēdei. 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Atlikt jautājuma izskatīšanu un virzīt to izskatīšanai pašvaldības domes šā gada 24. 

novembra sēdē. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 9. novembra lēmumā  

Nr. 183 “Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību reorganizāciju” 

(Guntis Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 184 “Par grozījumiem pašvaldības domes 09.11.2021. lēmumā  

Nr. 183 “Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību reorganizāciju”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmumā  Nr. 

135 “Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu” 

(Guntis Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 185 “Par grozījumu pašvaldības domes 29.09.2021. lēmumā  Nr. 

135 “Par Ādažu novada pašvaldības policijas izveidošanu”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par labojumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 16/2021 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

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

(Everita Kāpa) 

Ņemot vērā, ka publicējot oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Ādažu novada 

pašvaldības šā gada 27. oktobra saistošos noteikumus Nr. 16/2021 “Grozījumi Ādažu novada 

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

pašvaldības nolikums”” (turpmāk – noteikumi) ir konstatētas pārrakstīšanās kļūdas, 

nepieciešams precizēt noteikumu 1. punktu, aizstājot “6.1.1” apakšpunktu ar “6.11.1.” 

apakšpunktu un svītrot noteikumu 62. punkta trešajā teikumā vārdu “dome”, 

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

Veikt redakcionālus labojumus Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 27. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 16/2021 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 

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

1.1. aizstāt apakšpunkta kārtas numuru “6.1.1.” ar kārtas numuru ar “6.11.1.”; 

1.2. svītrot 62. punkta trešajā teikumā vārdu “dome”. 

6.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā” 

(Everita Kāpa) 

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – dome) izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā gada 2. novembra vēstuli (reģ. Nr. ĀNP/1-11-

1/21/2149) par domes šā gada 20. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2021 “Par 

nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi), kurā VARAM 

izteica iebildumus un aicināja nodrošināt noteikumu atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām. 
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Dome izvērtēja VARAM vēstuli un daļēji piekrīt ierosinājumiem precizēt noteikumu tos 

punktus, kuri pēc būtības nemaina noteikumus.    

Dome piekrīt: 

1) precizēt 1. punktu attiecībā uz dzīvojamo māju palīgēkām, ko neapliek nekustamā 

īpašuma nodokli (NĪN) atbilstoši 12. punktā noteiktajam; 

2) pilnveidot 2.3. apakšpunktu, svītrojot 3. punktu, jo piemērojamās NĪN likmes jau ir 

noteiktas 2. punktā; 

3) precizēt 15. punktu attiecībā uz paaugstināta NĪN piemērošanu par vidi degradējošiem 

objektiem.    

VARAM ieskatā, ja mērķis ir piemērot zemāku nodokļa likmi par tiem nekustamajiem 

īpašumiem, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības 

veikšanai, tad nosacījums, ka uz taksācijas gada 1. janvāra plkst. 0.00 īpašumā jābūt 

deklarētai vismaz vienai personai ir pietiekošs, lai sasniegtu mērķi, proti, ja personai ir 

nekustamais īpašums pašvaldībā, tad deklarēšanās nosacījums tiek pamatots ar to, ka šī 

persona veic pienesumu pašvaldības attīstībā. VARAM ierosina pārskatīt noteikumu punktu 

par paaugstinātas NĪN likmes piemērošanu īpašniekiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta 

pašvaldībā.  

Dome nepiekrīt VARAM ierosinājumam atteikties no nepieciešamības piemērot paaugstinātu 

NĪN likmi  0,4 % apmērā mājokļiem, ja tajā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvieta 

deklarēta vismaz viena persona, bet mājokļa īpašnieka dzīvesvieta nav deklarēta Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā. Paaugstinātā NĪN likme nav pretrunā ar likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Nodokļa likums) 3. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 

NĪN likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pašvaldība 

nosaka savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. 

novembrim. Lemjot par NĪN likmēm 2022. gadam, pašvaldība veica ekonomisko aprēķinu, 

pēc iespējas samazinot NĪN slogu tiem nekustamā īpašuma īpašniekiem, kuri deklarēti  Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā, un vienlaicīgi nodoklis ir fiskāli balansēts, negraujot 

pašvaldības budžeta pašu ieņēmumu bāzi un nodrošinot nelielu NĪN pieaugumu, ņemot vērā 

nepieciešamību attīstīt publisko infrastruktūru.     

Dome arī nepiekrīt svītrot vai precizēt Noteikumu 6. punktu: 

 “6. Pārējiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem objektiem piemēro likumā 

noteiktās likmes”.  

Saskaņā ar Nodokļa likuma 1. panta pirmo daļu ar NĪN apliek ķermeniskas lietas, kuras 

atrodas Latvijas Republikas teritorijā un kuras nevar pārvietot no vienas vietas uz otru, tās 

ārēji nebojājot — zemi, ēkas, tai skaitā kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet 

ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves (turpmāk — nekustamais īpašums), izņemot 

šā panta otrajā daļā minēto nekustamo īpašumu. Pašvaldība, atbilstoši noteikumu tiesiskajā 

pamatojumā norādītajām normām, nosaka tikai tos objektus, kuriem piemēro citu likmi, nekā 

Nodokļa likumā noteikto, kas nozīmē, ka pārējiem objektiem piemēro Nodokļa likumā 

noteiktu likmi. Šāda noteikumu norma  ir ietverta visu pašvaldību saistošajos noteikumos, 

kuri jau ir publicēti un nav saprotams: 

1) kāpēc tieši Ādažu novada pašvaldībai šāda norma būtu svītrojama;  

2) saskaņā ar kādiem normatīviem aktiem Ādažu novada pašvaldības norma ir pretrunā.  

VARAM lūdz papildināt noteikumus ar jaunu vienību (vienībām) norādot, kas veic nodokļa 

aprēķinus. Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 20. panta 3. punktu un likuma 

regulējumu, nodokļa administrēšanu veic pašvaldības. Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 

18. panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punkts noteic, ka nodokļu administrācijas pienākums, cita 
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starpā, ir nodrošināt, lai šo likumu ievēro gan nodokļu maksātāji, gan nodokļu administrācija, 

kontrolēt nodokļu aprēķināšanas un maksāšanas pareizību, kā arī kontrolēt nodokļu parādus. 

Tātad, nodokļu aprēķinu, tai skaitā tā pareizības pārbaudi un iesniegumu izskatīšanu, tai 

skaitā lēmumu pieņemšanu, veic pašvaldības nodokļu administrācija. Pašvaldības saistošajos 

noteikumos nav jānoteic nodokļu administrācijas pienākumi un tiesības nodokļu jomā, kā arī 

nav jāinformē nodokļa maksātāji par kompetento iestādi (amatpersonu vai nodaļu), kas 

nodarbojas ar nodokļa jautājumu risināšanu.         

Dome nepiekrīt, ka noteikumi būtu jāpapildina ar augstākminēto regulējumu. Ne nodokļa 

likumā, ne arī likumā “Par nodokļiem un nodevām” pašvaldībai nav noteikts pilnvarojums ar 

saistošajiem noteikumiem noteikt amatpersonu, kas veic NĪN aprēķinus. Saskaņā ar Nodokļa 

likuma 6. pantu NĪN paziņojums ir administratīvs akts, ko noformē atbilstoši Administratīvā 

procesa likumā noteiktajām sastāvdaļām, ievērojot Nodokļa likumā 6. pantā noteikto kārtību. 

NĪN paziņojumā  tiek norādīta amatpersona, kura veic NĪN aprēķināšanu, kā arī NĪN 

apstrīdēšanas kārtība, kas skaidri noteikta Nodokļa likuma 10. pantā. Arī šajā gadījumā dome 

ir izskatījusi jau pieņemtos un publicētos citu pašvaldību saistošos noteikumus attiecībā NĪN 

piemērošanu un tajos nav noteikti nodokļu administrācijas pienākumi un tiesības nodokļu 

jomā. Iepriekš minēto pašvaldības nosaka ar iekšējiem  normatīvajiem aktiem.                            

VARAM lūdz precizēt noteikumu 25. punktu, kurš noteic noteikumu spēkā stāšanās termiņu, 

norādot, ka saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta otro daļu, dome saistošos 

noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 

un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai ministrijai, kura ne vēlāk kā mēneša laikā 

no saistošo noteikumu saņemšanas izvērtē saistošo noteikumu tiesiskumu un nosūta 

pašvaldībai atzinumu. Savukārt šā panta ceturtā daļa noteic, ka, ja saņemts ministrijas 

atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, dome precizē 

saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos 

noteikumus, bet, ja dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā 

sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. VARAM norāda, ka, 

ievērojot likumā “Par pašvaldībām” noteikto saistošo noteikumu saskaņošanas kārtību 

secināms, ka noteikumi nevar tikt publicēti un nevar stāties spēkā iekams nav saņemts 

ministrijas atzinums. Nodokļa likums noteic, ka saistošie noteikumi, kuros noteiktas nodokļa 

likmes, pašvaldībai jāpublicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Tā kā noteikumi 

ministrijā saņemti 2021. gada 1. novembrī un to izvērtēšanas gaitā ministrija konstatējusi 

vairākas neatbilstības, noteikumi var stāties spēkā 2023. gada 1. janvārī, jo pašvaldībai nav 

objektīvi iespējams tos publicēt līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.  

Dome norāda, ka neskatoties uz to, ka VARAM atzinums netika saņemts, noteikumi ir 

stājušies spēkā, jo tika publicēti līdz 2021. gada 1. novembrim. Noteikumi tika pieņemti 2021. 

gada 20. oktobrī un tajā pašā dienā nosūtīti VARAM, ar lūgumu pēc iespējas ātrāk izskatīt. 

Nesagaidot VARAM atbildi, noteikumi 27. oktobrī tika nosūtīti publicēšanai a/s “Latvijas 

Vēstnesis”.  Pie tā, ka VARAM noteikumus saņēma ar trešo sūtīšanas reizi 2021. gada 1. 

novembrī, nav vainojama pašvaldība. Kā konstatējis AS “RIX Technologies” lietotāju atbalsta 

centra specialists “… sūtīšanas caur e-adresi uz iestādi process sastāv no trīs posmiem – 1) 

sūtītājs sūta e-adreses ziņojumu, 2) e-adrese pieņem ziņojumu, 3) saņēmējs izgūst e-adreses 

ziņojumu. Šajā gadījumā pirmie divi posmi izpildījušies veiksmīgi, bet trešajā - ziņojuma 

saņēmējs ziņojumu nav pieņēmis vai nav spējis ziņojumu pieņemt tehnisku iemeslu dēļ”, kas 

nozīmē, ka e-adreses sistēmas problēmu dēļ nosūtītos dokumentus VARAM nav saņēmis 

2021. gada 20. oktobrī.  

Ņemot vērā VARAM atzinuma saturu par noteikumiem un citu pašvaldību pieņemtos un 

publicētos noteikumus par NĪN piemērošanu, sākot ar 2022. gadu, dome konstatēja, ka 

VARAM nav vienots viedoklis par saistošajos noteikumos par NĪN piemērošanu 

ietveramajām normām, bet atzinumi tiek sagatavoti pēc katra jurista, kura izskatīšanā nonāk 

konkrētie noteikumi, juridisko normu interpretācijas. Tā, piemēram, VARAM par atbilstošu 
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atzinis Siguldas novada pašvaldības šā gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Siguldas novadā” 6. punkta  normu (par NĪN 

pārrēķināšanas kārtību par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi), 

kas identiski tika iekļauta Ādažu novada pašvaldības saistošajos noteikumos, pret ko 

VARAM ir iebildumi.              

Ņemot vērā, ka VARAM vēstulē nav norādīts neviens punkts, kas norādītu uz to, ka kāda no 

noteikumos iestrādātajām normām ir pretrunā ar augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem,  

taču ir nepieciešamība precizēt atsevišķus punktus, lai tie būtu labāk saprotami NĪN 

maksātājiem, ir lietderīgi veikt grozījumus atsevišķos noteikumu punktos, kas pēc būtības 

nemaina noteikumu saturu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 

Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševica (LRA), 

Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris 

Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Gatis Miglāns (LZS)), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 34 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. 

gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr.15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli 

Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot tos parakstīšanai..  

2. Nosūtīt lēmumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:03. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


