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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 10. janvārī                              Nr. 1 

 

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 (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 

(JKP) (līdz plkst. 16.11), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), 

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

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

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ilona Gotharde, Inita Henilane, Everita Kāpa, Guntis Porietis, 

Laila Raiskuma, Alise Timermane- Legzdiņa. 

citi: pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka kandidāts Mariss Martinsons, Carnikavas 

Novadpētniecības centra vadītāja Olga Rinkus, SIA “Urtica dioica” valdes priekšsēdētāja 

Alīse Vorobeja. 

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. 14:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par M.Martinsona iecelšanu par pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieku. 

2. Par nolikuma “Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata konkursa nolikums” 

projektu. 

3. Par sadarbību pasākuma “Nēģu diena Carnikavā” rīkošanā. 

4. Par sadarbību ar Mārupes, Ropažu un Saulkrastu novadu pašvaldībām mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanā. 

5. Par piekrišanu zemes Ziedleju ielā 14 iegūšanai īpašumā. 

 
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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6. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. jūlija lēmumā 

Nr.27 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā””. 

7. Par projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – 

“Carnikava””. 

8. Par projektu “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu 

labiekārtojuma projektēšana un izbūve”. 

9. Par projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā 

Rīga-Carnikava”. 

1.§ 

Par M.Martinsona iecelšanu par pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieku 

(Guntis Porietis) 

M. MARTINSONS, R. KUBULIŅŠ, I. KRASTIŅŠ, M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, J. 

LEJA, L. RAISKUMA debatē par M. Martinsona profesionālo pieredzi un politisko piederību 

(M. Martinsons iepazīstina ar savu dzīves gājumu un profesionālo pieredzi, kā arī ar vīziju un 

plānotajām aktivitātēm, stājoties amatā. D. Mieriņa pauž viedokli, ka izpildvarai jābūt 

atdalītai no politiskās varas. M. Sprindžuks pauž viedokli, kā domē ievēlēto deputātu 

sarakstos ir vairāki izpildvaras pārstāvji, kas profesionāli veic savu darbu. Ierosina 

darbiniekus vērtēt pēc darba rezultātiem.). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (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), Arnis Rozītis (LRA), 

Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Sniedze Brakovska (Par!, JV), Daiga 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 1 “Par M.Martinsona iecelšanu par pašvaldības izpilddirektora 1. 

vietnieku” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par nolikuma “Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata konkursa nolikums” 

projektu 

(Laila Raiskuma) 

A. DENIŅA, R. KUBULIŅŠ, L. RAISKUMA, M. SPRINDŽUKS, I. KRASTIŅŠ, D. 

MIERIŅA, G. PORIETIS, K. DĀVIDSONE debatē par: 

1. iespēju deputātiem piedalīties konkursa komisijas darbā kā locekļiem; 

2. konkursa rīkošanas nepieciešamību (G. Porietis skaidro, ka prasība organizēt konkursu 

ir atrunāta ārējos normatīvajos aktos). 

A. DENIŅA piesakās darbam komisijā. 

K. DĀVIDSONE piesakās darbam komisijā. 

R. KUBULIŅŠ piesakās darbam komisijā. 

K. LAKŠEVICA piesakās darbam komisijā. 

S. BRAKOVSKA piesakās darbam komisijā. 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 1 “Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata konkursa 

nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 
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3.§ 

Par sadarbību pasākuma “Nēģu diena Carnikavā” rīkošanā 

(Olga Rinkus) 

A. VOROBEJA, G. PORIETIS, E. KĀPA, O. RINKUS, D. MIERIŅA, I. KRASTIŅŠ, K. 

MIĶELSONE, G. KOZLOVSKA, M. SPRINDŽUKS debatē par: 

1. plānotā pasākuma programmu un īstenošanas vietu; 

2. sadarbības līguma noslēgšanu ar pasākuma organizētāju – projekta īstenotāju; 

3. ar pasākumu izpildi saistītajiem izdevumiem (atkritumu savākšana, pašvaldības 

policijas piedalīšanās pasākuma kārtības uzraudzīšanā). 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 2 “Par sadarbību pasākuma “Nēģu vilciens – sajūtu un garšas 

piedzīvojums Carnikavā” rīkošanā” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par sadarbību ar Mārupes, Ropažu un Saulkrastu novadu pašvaldībām mācību 

priekšmetu olimpiāžu organizēšanā 

(Alise Timermane- Legzdiņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 3 “Par sadarbību mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā ar 

Mārupes, Ropažu un Saulkrastu novadu pašvaldībām” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par piekrišanu zemes Ziedleju ielā 14 iegūšanai īpašumā 

(Ilona Gotharde) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 4 “Par piekrišanu zemes Ziedleju ielā 14 iegūšanai īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. jūlija lēmumā Nr.27 

“Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” 

(Ilona Gotharde) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 5 “Par grozījumiem pašvaldības domes 27.07.2021. lēmumā 

Nr.27 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr. 291 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā””” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

7.§ 

Par projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – 

“Carnikava”” 

(Inita Henilane) 

I. KRASTIŅŠ, I. HENILANE, M. SPRINDŽUKS, A. DENIŅA, K. MIĶELSONE debatē 

par: 

1. priekšlikumu papildināt lēmuma nolēmuma 2. punktu ar tehniski-ekonomisko 

specifikāciju (I. Henilane informē, ka piešķirtais finansējums ir neliels un tas nav 

pietiekošs tehniski-ekonomiskajai specifikācijai); 
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2. infrastruktūras radīšanu ar mērķi piedāvāt izmantot izveidoto biznesa platformu 

privāto pakalpojumu sniedzējiem; 

3. projekta īstenošanas vietu un plānotajam projekta aktivitātēm, kas tiks precizētas, 

gatavojot projektu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 6 “Par projektu “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana 

Rīgas metropoles areālā – “Carnikava””” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par projektu “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un atpūtas vietu 

labiekārtojuma projektēšana un izbūve” 

(Inita Henilane) 

A. DENIŅA, I. HENILANE, M. SPRINDŽUKS debatē par: 

1. konceptuālo projekta atbalstu (I. Henilane informē, ka biedrība “Jūras zeme” tiks 

informēta par pašvaldības vēlmi apgūt pieejamo finansējumu. Konkrētas aktivitātes 

projektā tiks norādītas, gatavojot projektu); 

2. laukuma iespējamo labiekārtošanu un projekta īstenošanas vietu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 7 “Par projektu “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšanas un 

atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un izbūve”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā 

Rīga-Carnikava” 

(Inita Henilane) 

I. KRASTIŅŠ, I. HENILANE, M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, J. LEJA debatē par: 

1. iespēju Attīstības un plānošanas nodaļai pašu spēkiem veikt izdevumu/ieguvumu 

analīzi (I. Henilane informē, ka Attīstības un plānošanas nodaļai nav kapacitātes veikt 

šādu analīzi, tāpēc nepieciešams ārpakalpojums, kas pamatojams arī ar Satiksmes 

ministrijas prasību); 

2. projekta ietvaros iespējamiem alternatīviem ceļiem (M. Sprindžuks pauž viedokli, ka, 

ja izdevumu/ieguvumu analīze rādīs, ka izdevīgi ir alternatīvi ceļi, tad realizēt tos 

projekta ietvaros); 

3. sadarbību ar Rīgu projekta īstenošanā un projekta plānotajām aktivitātēm (D. Mieriņa 

informē par darbiem un sarunu rezultātiem ar Rīgas pašvaldību – tiks veidots 

rekreācijas ceļš no Rīgas līdz Carnikavai un ierosina piedāvāt Rīgas pašvaldībai būvēt 

ceļu virzienā uz Carnikavu, lai veidotu ceļu savienojumu no pretējām pusēm. I. 

Krastiņš informē, ka finansējums netiks piešķirts, ja būs pārrāvums ceļā. Vērš 

uzmanību, ka ceļš noslēdzas Vecāķos un sākas Carnikavā. Informē par darba grupas 

priekšlikumu veidot ceļu gar Garciemu un ceļu pieslēgšanos tajā. Vērš uzmanību, ka 

šajā gadījumā nebūs nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu. J. Leja ierosina 

veidot savienojumu ar Kalngali); 

4. projekta plānoto finansējumu, kas paredz maksimālo sadārdzinājumu (finansējums tiks 

precizēts pēc iepirkuma rezultātiem); 

5. veloceļa apgaismojumu (I. Krastiņš informē, ka projektā nav noteikts ceļa garums, kur 

jābūt apgaismojumam). 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 8 “Par projektu “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība 

prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:14. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


