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Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā   
 
Ādažu novada pašvaldības dome 2021. gada 7. septembrī pieņēma lēmumu Nr. 74 “Par Pierīgas 
pašvaldību nodibinājuma “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” likvidāciju ar 2021. 
gada 30. decembri”. Minētā pārvalde iepriekšējos gados nodrošināja Pedagoģiski medicīniskās 
komisijas (turpmāk – Komisija) pakalpojumu Ādažu novada iedzīvotājiem. 

Lai nodrošinātu pakalpojuma nepārtrauktību līdz brīdim, kad līdzīga Komisija tiks izveidota 
Ādažu novada pašvaldībā, ir panākta konceptuāla vienošanās ar Mārupes novada pašvaldību 
par sadarbību Komisijas pakalpojuma sniegšanā.  

Atbilstoši Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra nolikuma “Mārupes novada 
pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” 14. punktam, Komisija ir tiesīga 
sniegt pakalpojumu arī blakus novadiem, par ar domes lēmumu noteikto pakalpojuma 
sniegšanas maksu. 

Atbilstoši Mārupes novada pašvaldības domes 22.12.2021. lēmumu Nr.46 “Par Mārupes 
novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma sniegšanas cenrāža 
apstiprināšanu” (pielikumā), Komisijas viena atzinuma izmaksas ir EUR 65,26 (ieskaitot PVN).  

Ādažu novadā gada sākumā pakalpojums nepieciešams aptuveni 10-15 izglītojamajiem. 
Pašvaldības 2022. gada budžetā paredzēts finansējums EUR 700,- apmērā, 11 pakalpojumu 
apmaksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95. panta pirmo un otro daļu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 54. panta pirmo un piekto daļu, 61. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 
2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām 
komisijām” un 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr. 253 „Kārtība, kādā organizējama ilgstoši 
slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, kā arī domes Finanšu komitejas 
19.01.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Slēgt sadarbības līgumu ar Mārupes  novada pašvaldību par pedagoģiski medicīniskās 
komisijas pakalpojuma (komisijas atzinumi) sniegšanu (sadarbības līguma projekts – 
pielikumā) līdz 2022. gada 31. martam. 

2. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus pakalpojumu apmaksai 700,- euro 
kopsummā iekļaut Izglītības un jaunatnes nodaļas 2022. gada budžeta tāmē. 

3. Pašvaldības domes priekšsēdētājam parakstīt lēmuma 1. punktā noteikto līgumu. 

4. Uzdot Izglītības un jaunatnes nodaļai sagatavot Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas nolikumu un līdz š.g. 1. martam iesniegt to izskatīšanai Izglītības, 
kultūras, sporta un sociālajai komitejai.  



5. Lēmuma izpildes kontroli kopumā veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 
 


