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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 14. janvārī                              Nr. 3 

 

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 (Par!/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), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 

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

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Artis Brūvers, Everita Kāpa, Guntis Porietis, Anrijs Zēbergs. 

citi: Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītājas vietniece Linda Cintiņa. 

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. 12:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par pašvaldības iestāžu peldbaseinu darbības pagaidu pārtraukšanu. 

1.§ 

Par pašvaldības iestāžu peldbaseinu darbības pagaidu pārtraukšanu 

(Guntis Porietis) 

Energoresursu cenas pieaugums pašvaldībai un tās iestādēm 2021. gadā radīja ļoti nozīmīgu 

izmaksu pieaugumu apkures, ielu apgaismojuma un citās izdevumu pozīcijās, ko ar grūtībām 

izdevās apmaksāt uz pašvaldību citu izdevumu ekonomijas rēķina, galvenokārt tāpēc, 

pašvaldība bija optimistiski paredzējusi veikt un apmaksāt vairākas ieceres, taču to realizācija 

nebija iespējama valstī noteikto Covid-19 izplatības ierobežojumu dēļ. Ierosina ar šā gada 17. 

janvāri pārtraukt uz laiku Ādažu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību peldbaseinu 

darbību un ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu līdz turpmākajam pašvaldības domes 

rīkojumam. 

 
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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A. ZĒBERGS, L. CINTIŅA, M. SPRINDŽUKS, A. ROZĪTIS, A. BRŪVERS, G. PORIETIS, 

E. KĀPA, I. KRASTIŅŠ, D. MIERIŅA, K. DĀVIDSONE, A. DENIŅA, R. PAULS, S. 

BRAKOVSKA, K. MIĶELSONE debatē par: 

1. ĀPII “Strautiņš”, KPII “Mežavēji” un Ādažu Sporta centra peldbaseinu izmaksām par 

gāzi un elektroenerģiju (pielikums); 

2. iespēju paaugstināt peldbaseinu apmeklējuma cenu (L. Cintiņa informē, ka tika 

apjautāti ĀPII “Strautiņš” bērnu vecāki un saņemtas 267 atbildes par ĀPII “Strautiņš” 

peldbaseina apmeklējuma cenas paaugstinājumu: 89% no respondentiem piekrita cenu 

paaugstinājumam līdz 4-5 euro par vienu reizi. Informē, ka 76 % no respondentiem 

apmeklē peldbaseinu 3-4 reizes mēnesī. Interešu izglītībā 85 % turpinātu apmeklēt 

peldbaseinu, ja cena tiks paaugstināta līdz 5 euro. A. Brūvers pauž viedokli, ka ar 

ĀPII “Strautiņš” vecāku līdzfinansējuma paaugstināšanu varētu nosegt 2/3 no ĀPII 

“Strautiņš” peldbaseina izmaksām. A. Rozītis ierosina pārskatīt Ādažu Sporta centra 

peldbaseina apmeklējuma cenu. Informē, ka iedzīvotāji izmanto peldbaseinu pamatā 

brīvdienās (darba dienās iedzīvotājiem ir laiks no plkst. 08.00 līdz 10.00 un pēc plkst. 

19.00), jo darba dienās to izmanto Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi, 

Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni. M. Sprindžuks ierosina, 

līdzīgi, kā RTU Ķīpsalas peldbaseinā pazemināt ūdens temperatūru par 20 C, šādi 

samazinot izmaksas par gāzi. A. Rozītis aicina nepazemināt ūdens temperatūru Ādažu 

Sporta centra peldbaseinā, jo tā var ietekmēt mazo klašu skolēnus. G. Porietis ierosina 

ar pašvaldības domes lēmumu noteikt pašvaldības iestāžu peldbaseinu cenu 

paaugstinājumu un skatīt ietekmi uz pašvaldības budžetu. I. Krastiņš ierosina pie gāzes 

un elektroenerģijas cenu izmaiņām attiecīgi pārskatīt pašvaldības domes lēmumu par 

peldbaseinu pakalpojumu cenām. Lūdz uzdot Sabiedrisko attiecību nodaļai sagatavot 

informāciju par dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību: iedzīvotāju iniciatīvu 

Ādažu Sporta centra peldbaseina cenu paaugstinājumam, rīkotās aptaujas rezultātiem 

un peldbaseinu darbības nepārtraukšanu); 

3. iespēju Carnikavas pamatskolas skolēniem izmantot Ādažu Sporta centra peldbaseinu 

(R. Pauls informē, ka Carnikavas skolēni Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotā 

projekta “Sporto visa klase” ietvaros brauca uz Olimpiskā sporta centra peldbaseinu 

Rīgā. A. Rozītis ierosina četrām skolām (Ādažu vidusskolai, Carnikavas pamatskolai, 

Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai) šā gada 

augusta beigās vienoties par Ādažu Sporta centra peldbaseina izmantošanas grafiku); 

4. sadārdzinājuma refinansēšanu (K. Miķelsone izsaka lūgumu pirms balsojuma vēlreiz 

noprezentēt skaitļos, kā par šā gada janvāra un februāra mēnešiem, ņemot vērā arī 

Covid-19 situāciju, tiks refinansēts sadārdzinājums. Pauž viedokli, ka ir jābūt 

pamatotai analīzei pirms tiek pieņemts lēmums par peldbaseina darbības 

nepārtraukšanu. M. Sprindžuks informē, ka līdz ar līdzfinansējuma paaugstināšanu par 

peldbaseina pakalpojumiem ir jāpārskata pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi. 

E. Kāpa ierosina līdz ar peldbaseina maksas pārskatīšanu, pārskatīt visu pašvaldības 

iestāžu nomas maksas, virzot jautājumu izskatīšanai uz Finanšu komitejas sēdi (pēc 

pašvaldības budžeta sēdes)). 

M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par sagatavoto  lēmuma “Par pašvaldības iestāžu 

peldbaseinu darbības pagaidu pārtraukšanu” projektu. 

Atklāti balsojot, ar 1 balsi "Par" (Karīna Miķelsone (LRA)), "Pret" – 14 (Sniedze Brakovska 

(Par!/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), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis 

(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Noraidīt lēmuma “Par pašvaldības iestāžu peldbaseinu darbības pagaidu pārtraukšanu” 

projektu. 

M. SPRINDŽUKS ierosina balsot par uzdevumu Sporta nodaļas vadītājam un pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītajiem, kuru ēkās ir peldbaseini, sagatavot uz pašvaldības domes šā gada 

26. janvāra sēdi lēmuma par izmaiņām peldbaseinu cenrāžos projektu; uzdevumu pašvaldības 

iestāžu vadītājiem sagatavot lēmumu par pašvaldības iestāžu nomas maksas pārskatīšanu 

projektu, ko virzīt izskatīšanai Finanšu komitejas šā gada 16. februāra sēdē un uzdevumu 

Izglītības un jaunatnes nodaļai sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem sagatavot 

priekšlikumus Sporta centra peldbaseina izmantošanai novada pašvaldības un privatajām 

izglītības iestādēm. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsi "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/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), Gatis Miglāns (LZS), 

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

(LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)), DOME NOLEMJ: 

1. Uzdot Sporta nodaļas vadītājam un pašvaldības izglītības iestāžu vadītajiem, kuru 

ēkās ir peldbaseini, sagatavot uz pašvaldības domes šā gada 26. janvāra sēdi lēmuma 

par izmaiņām peldbaseinu cenrāžos projektu. 

2. Uzdot pašvaldības iestāžu vadītājiem sagatavot lēmumu par pašvaldības iestāžu 

nomas maksas pārskatīšanu projektu, ko virzīt izskatīšanai Finanšu komitejas šā gada 

16. februāra sēdē. 

3. Uzdot Izglītības un jaunatnes nodaļai sadarbībā ar pašvaldības izglītības iestāžu 

vadītājiem sagatavot priekšlikumus Sporta centra peldbaseina izmantošanai novada 

pašvaldības un privatajām izglītības iestādēm. 

 

Sēdi slēdz plkst. 12:52. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


