
 

 

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 

 

2022. gada 26. janvārī                              Nr. 6 

 

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) (no plkst. 09.09), Arnis Rozītis (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ilona Gotharde, Silvis Grīnbergs, Agris Grīnvalds, Inita 

Henilane, Aija Kalvāne, Vollijs Kuks, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila 

Raiskuma, Ingūna Urtāne, Zintis Varts, Anrijs Zēbergs 

citi: biedrības “Jūras Zeme” administratīvais vadītājs un valdes priekšsēdētājs Āris Ādlers, 

Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieks 

Oskars Feldmanis, Ādažu novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Daiga Landsmane. 

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 Ādažu novada domes ēkā plkst. 09:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 26. janvāra darba kārtības 

apstiprināšanu. 

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

3. Informatīvs ziņojums - biedrības “Gaujas Partnerība” darbības atskaite par 2021.gada 

2.pusgadu. 

4. Informatīvs ziņojums - biedrības “Jūras Zeme” darbības atskaite par 2021.gada 

2.pusgadu. 

5. Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam. 

 
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 pašvaldības finansiālu atbalstu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas 

“Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai. 

7. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā. 

8. Par atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu. 

9. Par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 2022. gadā. 

10. Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm 2022. gadā. 

11. Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība” projektu. 

12. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2022. gadā. 

13. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 2022. gadā. 

14. Par Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

39/2021 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības 

iestāžu pirmsskolas grupās”. 

15. Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā. 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 97 “Par 

maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā”. 

17. Par subsīdijām sportam 2022.gadā. 

18. Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 27.10.2021. sēdes protokollēmumā  

Nr.13, 64.§ “Par piemaksu darba izpildei paaugstināta riska un slodzes apstākļos 

Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanai”. 

19. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltās pļavas”. 

20. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu. 

21. Par lokālplānojuma “Lielstapriņi”, Stapriņos, Ādažu novadā, izstrādes uzsākšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma 

termiņa pagarināšanu. 

23. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Kreiļu ielā 5 un Kreiļu ielā 7. 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lejupes ielā 8. 

25. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Asteri”. 

26. Par nekustamā īpašuma “Utukalns” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu. 

27. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. 

28. Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu. 

29. Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” atsavināšanu. 

30. Par saistošo noteikumu “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” 

projektu. 

31. Par saistošo noteikumu “Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas 

atļaujām” projektu. 

32. Par diferencētā maksājuma piemērošanu komunālajiem maksājumiem Atpūtas iela 1. 

33. Par nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3 nodošanu pārvaldīšanā. 
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34. Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93”. 

35. Par piekrišanu “Ezermuižas” zemes iegūšanai īpašumā. 

36. Par piekrišanu Svīru iela 16 zemes iegūšanai īpašumā. 

37. Par zemesgabala daļas iznomāšanu Elīzes iela 10. 

38. Par grozījumu Ādažu novada domes 30.06.2014. lēmumā “Par zemes starpgabalu 

noteikšanu”. 

39. Par izmaiņām Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā. 

40. Par izmaiņām domes komisiju sastāvā. 

41. Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai “Senči”. 

42. Par izmaiņām pašvaldības ārstniecības darbinieku darba samaksā. 

43. Par Infrastruktūras un vides nodaļas un Nekustamā īpašuma nodaļas reorganizāciju. 

44. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā. 

45. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra lēmumā 

Nr. 227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu”. 

46. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

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

47. Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu. 

48. Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. noteikumos Nr. 7 

“Pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”” projektu. 

49. Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 23.08.2018. noteikumos Nr. 10 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu. 

50. Par ģeneratora nomu PSIA “Ādažu slimnīca”. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

51. Par īres līguma pagarināšanu sociālajam dzīvoklim Ziemeļu iela 17-6, Lilaste. 

1.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 26. janvāra darba kārtības 

apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (LRA)) 

Papildināt darba kārtību ar 5. jautājumu “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. 

gadam”, mainot pārējo jautājumu numerāciju, 12. jautājumu “Par viena izglītojamā 

uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs 2022.gadā” un 13. 

jautājumu “Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 2022. gadā”, 

attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju, 47. jautājumu “Par noteikumu "Grozījums 

Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības 

atlīdzības noteikumi”” projektu”, 48. jautājumu “Par noteikumu "Grozījums Ādažu novada 

pašvaldības 27.10.2021. noteikumos Nr. 7 “Pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu 

izmantošanas kārtība”” projektu”, 49. jautājumu “Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada 

pašvaldības 23.08.2018. noteikumos Nr. 10 “Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu 

novada pašvaldībā”” projektu”, 50. jautājumu “Par ģeneratora nomu PSIA “Ādažu 

Slimnīca””, attiecīgi mainot pēdējā jautājuma numerāciju. 

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

NOLEMJ: 
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Apstiprināt pašvaldības domes šā gada 26. janvāra 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 2020. gada 22. decembra lēmums Nr. 269 “Par pašvaldības 

nekustamā īpašuma “Kadaga 2” zemes atsavināšanu”; 

1.2. pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra: 

1.2.1. lēmums Nr. 198 “Par nomas maksas atvieglojumu piemērošanu SIA 

“Leste””;  

1.2.2. lēmums Nr. 202 “Par nomas līguma slēgšanu par zemi ”Ķulleni””; 

1.3. pašvaldības domes 2021. gada 15. novembra lēmums Nr. 256 “Par tehniski 

ekonomisko pamatojumu “Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu 

novadā””; 

1.4. pašvaldības domes 2021. gada 20. decembra: 

1.4.1. lēmums Nr. 257 “Par projekta “Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai 

Carnikavā) un tai piegulošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība” 

īstenošanu”; 

1.4.2. lēmums Nr. 258 “Par projekta “Aizvēju ielas Garciemā, dubultā virsmas 

apstrāde” īstenošanu”; 

1.5. pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra: 

1.5.1. lēmums Nr. 275 “Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar IK 

“Linumi””; 

1.5.2. lēmums Nr. 277 “Par ceļa servitūta līgumu noslēgšanu ar AS “Latvijas 

Valsts meži””; 

1.6. domes 2021. gada 7. septembra sēdes protokols Nr. 8 § 2 “Par Ādažu novada 

pašvaldības vienreizējas dotācijas pieteikšanu”; 

1.7. domes 2021. gada 22. decembra sēdes protokols Nr. 22 § 39 “Par 

transportlīdzekļa nodošanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss””. 

2. Cita būtiska informācija 

2.1. Kultūras ministrija informē, ka Ādažu pagasta ģerbonis un Carnikavas pagasta 

ģerbonis 2021.gada 27.decembrī ir reģistrēti Ģerboņu reģistrā. Ģerboņu attēls un 

apraksts publicēti publiski pieejamā Ģerboņu katalogā 

(http://gerboni.kulturaskarte.lv/emblem);   

2.2. Izglītības ministrija informē, ka apmaksās CO2 gaisa kvalitātes mērītāju iegādes 

un uzstādīšanas izdevumus 19205,12 euro (ar PVN) Ādažu vidusskolai 73 gb. un 

Carnikavas pamatskolai 24 gb., paredzot veikt uzstādīšanu līdz šā gada aprīlim; 

2.3. Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” 

ietvaros iedzīvotāju balsojumā Ādažu novada pašvaldība saņēmusi 3081 balsis, 

iegūstot vidējo vērtējumu 4,1 (no 5) un sasniedzot 14,58 % iedzīvotāju aktivitāti, 

kas ir viena no augstākajām aktivitātēm Rīgas plānošanas reģionā un Latvijā; 

2.4. Ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) priekšlikums 

noslēgt nodomu protokolu par sadarbību pašvaldības izglītības iestāžu mācību 

procesa nodrošināšanā ar tam nepieciešamo portatīvo datortehniku vispārējās un 

http://gerboni.kulturaskarte.lv/emblem
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speciālās izglītības iestāžu 7. – 9. klasēs. Projekta atbalstīšanas gadījumā 

pašvaldība un IZM noslēgs sadarbības līgumu ne vēlāk, kā līdz šā gada 1. 

maijam; 

2.5. pašvaldības darba prioritātes šā gada februārī: 

2.5.1. pašvaldības Galveno pasākumu plāna izstrāde 2022. gadam; 

2.5.2. pašvaldības Centralizēto iepirkumu plāna izstrāde 2022. gadam; 

2.5.3. gada inventarizāciju rezultātu iegrāmatošana; 

2.5.4. pašvaldības reorganizācijas procesa administratīvo procedūru pabeigšana; 

2.5.5. saistošo noteikumu un iekšējo noteikumu pārskatīšana; 

2.5.6. pašvaldības zemes īpašumu atbilstības izvērtēšana pašvaldības autonomo 

funkciju izpildei. 

R. KUBULIŅŠ lūdz informēt par pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka atlasi un 

negadījumu ar Ādažu novada pašvaldības policijas darbiniekiem. 

G. PORIETIS informē, ka konkurss uz vakanto pašvaldības izpilddirektora otrā vietnieka 

amatu varētu notikt ne ātrāk par martu. Attiecībā uz notikušo ar Ādažu novada pašvaldības 

policijas darbiniekiem, informē, ka notiek izmeklēšana par darba vietā notikušo nelaimes 

gadījumu, bet, ņemot vērā, ka ir ierosināts kriminālprocess nekāda informācija par notikušo 

nevar būt publiski pausta. 

Plkst. 09.09 R. PAULS piedalās sēdē. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Informatīvs ziņojums - biedrības “Gaujas Partnerība” darbības atskaite par 2021.gada 

2.pusgadu 

(Inga Pērkone) 

Prezentācija (1. pielikums). 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Informatīvs ziņojums - biedrības “Jūras Zeme” darbības atskaite par 2021.gada 

2.pusgadu 

(Inga Pērkone, Āris Ādlers) 

Prezentācija (2. pielikums). 

Ā. ĀDLERS, R. KUBULIŅŠ, I. PĒRKONE debatē par ierosinājumu apvienot divas biedrības 

vienā (I. Pērkone un Ā. Ādlers skaidro, ka katra no biedrībām administrē savu fondu – 

ELFLA administrē biedrība “Gaujas Partnerība”, savukārt EJZF – biedrība “Jūras Zeme”). 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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5.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam 

(Sarmīte Mūze) 

M. SPRINDŽUKS, R. KUBULIŅŠ, I. KRASTIŅŠ, S. BRAKOVSKA debatē par: 

1. pašvaldības 2022. gada budžeta (turpmāk – budžets) projekta sagatavošanas un 

saskaņošanas gaitu; 

2. budžeta projekta ieņēmumu un izdevumu sadaļām, atbalstāmajām iniciatīvām un 

projektiem; 

3. pašvaldības iemaksām izlīdzināšanas fondā; 

4. deputātu un darbinieku sadarbību budžeta projekta sagatavošanā; 

5. ierosinājumu pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļas palielināšanai izmantot 

nekustamos īpašumus, kas nav vajadzīgi pašvaldībai mērķu sasniegšanai, kā arī strādāt 

pie novadā deklarēto iedzīvotāju skaita pieauguma. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 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" – 

2 (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 2/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2022. gadam” un sagatavot tos parakstīšanai. 

6.§ 

Par pašvaldības finansiālu atbalstu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas 

“Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai 

(Elita Pētersone) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 12 “Par pašvaldības finansiālu atbalstu nodibinājumam “Fonds 

Sibīrijas bērni” grāmatas “Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

7.§ 

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā 

(Kristīne Lakševica (LRA)) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 13 “Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 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), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 14 “Par atteikumu piešķirt pašvaldības finansējumu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

9.§ 

Par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 2022. gadā 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 15 “Par līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem 2022. gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm 2022. gadā 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 16 “Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm 

2022. gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība” projektu 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 3/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai. 

12.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2022. gadā 

(Aija Kalvāne) 

M. SPRINDŽUKS, K. MIĶELSONE, S. MŪZE, I. KRASTIŅŠ, J. LEJA debatē par: 

1. uzturēšanas izdevumu aprēķināšanas kārtību un metodi; 

2. faktisko izmaksu pieaugumu iemesliem (telpu uzturēšana un administrēšana, resursu 

cenu sadārdzinājums); 

3. priekšlikumu Izglītības un jaunatnes nodaļai paņemt uzraudzībā un kontrolē izglītības 

iestāžu izdevumus pie uzturēšanas izdevumu plānošanas, šādi ieviešot stingrāku 

finanšu disciplīnu; 

4. ierosinājumu nodot pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu apsaimniekošanu 

privātajam apsaimniekotājam; 

5. tehniski-ekonomisko pamatojumu jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

būvēšanai un dažādu modeļu (bērnu pieskatīšana un sagatavošana skolai) izstrādi (M. 

Sprindžuks pauž viedokli, ka nepieciešama izglītības sektora reforma Pierīgā un Rīgā. 

Informē, ka Rīgas pašvaldībai pieaug ar izglītības sektoru saistītas izmaksas un pastāv 

grūtības nokomplektēt personālu pirmsskolas izglītības iestādēs). 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 17 “Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs 2022. gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 2022. gadā 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 18 “Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības 

iestādēm 2022. gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

39/2021 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu 

pirmsskolas grupās” 

(Aija Kalvāne, Ilona Gotharde) 

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

attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā gada 3. janvāra atzinumu Nr. 1-18/9 (turpmāk – 

atzinums) par pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 39/2021 

“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 

(turpmāk – noteikumi). 

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

1. saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 “Normatīvo 

aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 180. un 183. punktu, noteikumu izdošanas 

tiesiskajā pamatojumā svītrojama atsauce uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo 

daļu; 

2. precizējams 2.9. apakšpunkts, norādot pilnu pašvaldības komisijas nosaukumu, lai 

vajadzības gadījumā ikviens var iepazīties ar tās nolikumu, ievērojot likuma “Par 

pašvaldībām” 61. panta trešo daļu;  

3. kopsakarā ar 26. punktu, 24. punkts papildināms ar komisijas tiesībām pieņemt 

lēmumu par pieteikuma anulēšanu, iestājoties 26.2. apakšpunktā noteiktajiem 

apstākļiem, kā arī attiecīgi papildināms 26.1. apakšpunkts;  

4. papildināms 32.3. apakšpunkts, kā arī saistībā ar minēto, atsevišķā 33. punktā 

ietverama kārtība, kādā izglītības iestādes vadītājs noskaidro ilgstošas bērna 

prombūtnes iemeslus un informē bērna vecāku vai likumisko pārstāvi par iespējamo 

bērna atskaitīšanu. Vienlaicīgi, jāgroza pārējo punktu numerācija, lai tie būtu secīgi; 

5. precizējams 34. punkts, papildinot to ar norādi, ka izglītības iestādes vadītāja lēmums 

tiek nosūtīts bērna vecākam vai likumiskajam pārstāvim.  

Dome neiebilst atzinumā norādītajam, ka bērna vecāki, ar Bāriņtiesas lēmumu par bērna 

aizbildnības nodibināšanu iecelts aizbildnis, kā arī trešā persona ar attiecīgu pilnvarojumu 

atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, ir uzskatāmi par bērna likumiskajiem pārstāvjiem. 

Tomēr 2.2.–2.4. apakšpunktā uzskaitītie termini nav lieki, ir saprotami, nedublējas un pretēji 

VARAM viedoklim, tie ir paredzēti noteikumu labākai uztveramībai. Terminu skaidrojumos 

noteiktie subjekti ir norādīti atsevišķi, lai tālāk padarītu pārskatāmākus nosacījumus 

noteikumu tekstā šiem subjektiem noteiktu darbību veikšanai. Piemēram, portālā vai 

datubāzē, ja pilnvarota persona iesniedz pieteikumu, tad sistēmā reģistrē vecāku, bet, ja 

iesniedz pārstāvis (piem., aizbildnis), tad sistēmā reģistrē pašu pārstāvi. Tas pats attiecas uz 
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18.1. apakšpunktā minētajām atšķirībām bērnu uzņemšanas kārtībā atkarībā no bērna 

pārstāvja un pilnvarotās personas dzīves vietas deklarēšanas fakta novada administratīvajā 

teritorijā. Līdz ar to 2.2. un 2.3. apakšpunktā noteiktie termini, kā arī 5.3 apakšpunkts nav 

svītrojami. 

Nav ņemams vērā VARAM iebildums par 15. punkta pēdējā teikuma svītrošanu, kas nosaka, 

ka bērnus ar prioritāti “NBS karavīra bērns” uzņem visās iestādēs pieteikumu reģistrācijas 

secībā, t.sk., Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” ne vairāk kā 120 bērnus. Šī 

nosacījuma iekļaušana 15. punktā saistīta ar mērķi nodrošināt starp pašvaldību un 

Aizsardzības ministriju noslēgtās vienošanās izpildi par pirmsskolas izglītības ieguves 

nodrošināšanu 120 militārpersonu bērnam tuvākajā izglītības iestādē. Tajā pat laikā 

pašvaldībai jāaizsargā arī citu bērnu, kas nav ar šādu prioritāti, intereses, nodrošinot iespēju 

Izglītības likuma 17.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā iegūt pirmsskolas izglītību bērna 

dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē.  

Dome iebilst 28. punkta precizēšanai daļā, kurā noteikts pienākums personai, kurai noteikts 

statuss “karavīrs”, atkārtoti iesniegt izziņu. Lai arī izziņai, kas apliecina statusu “karavīrs” uz 

izsniegšanas brīdi nav noteikta termiņa, no bērna reģistrācijas datubāzē līdz bērna uzņemšanai 

iestādē paiet vismaz pusotrs gads, kura laikā statuss var mainīties. Pretēji VARAM norādēm, 

ka pietiek ar personas rakstveida apliecinājumu, pašvaldības ieskatā faktu, ka nav mainījušies 

tiesiskie apstākļi, kuri pastāvēja uz 6.2. apakšpunktā noteiktās izziņas izsniegšanas brīdi, 

juridiski var apliecināt tikai atkārtoti iesniegta izziņa, un tas nevar tikt uzskatīts par papildu 

administratīvu slogu. Vienlaicīgi precizējama 28. punkta redakcija, nosakot, ka vecāks, 

pārstāvis vai pilnvarotā persona līdz 1. septembrim vai uz citu uzņemšanas iestādē brīdi 

iesniedz iestādei bērna medicīnisko karti (veidlapa 026/u), bet karavīri atkārtoti iesniedz 6.2. 

apakšpunktā norādīto izziņu. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, 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, Ādažu novada pašvaldības dome 

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

NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra saistošos noteikumus Nr. 

Nr. 39/2021 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības 

iestāžu pirmsskolas grupās”.  

2. Pieņemt Ādažu novada pašvaldības šā gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. 

4/2022 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu 

pirmsskolas grupās”. 

3. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 3. janvāra 

atzinumam Nr. 1-18/9 daļā, kurā netiek atbalstīta Ādažu novada pašvaldības 2021. 

gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr. Nr. 39/2021 “Par pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrāciju, uzņemšanu un atskaitīšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs un vispārējo izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” 2.2.-2.3., 5.3., 

15. un 28. punkta redakcijas pieņemšana, pamatojoties uz šī protokollēmuma 

aprakstošajā daļā iekļauto argumentāciju. 
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4. Nosūtīt lēmumu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

15.§ 

Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā 

(Aija Kalvāne) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Arnis Rozītis (LRA), Arta Deniņa (JKP), Daiga Mieriņa 

(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Karīna 

Miķelsone (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Kristīne Lakševica (LRA), Māris Sprindžuks 

(LRA), Raitis Kubuliņš (LZP), Raivis Pauls (LZS), Sniedze Brakovska (Par!, JV), Valērijs 

Bulāns (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 19 “Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas 

pakalpojuma nodrošināšanā” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 97 ”Par 

maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta centrā” 

(Arnis Rozītis (LRA)) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 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), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 20 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa 

lēmumā Nr. 97 ”Par maksas pakalpojumu cenām un telpu nomas maksu Ādažu sporta 

centrā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par subsīdijām sportam 2022.gadā 

(Arnis Rozītis (LRA)) 

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021.gada 24.novembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.36/2021 “Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – 

noteikumi), dome izskatīja 3 pieteikumus subsīdijas saņemšanai sporta pasākumu 

organizēšanai Ādažu novada pašvaldībā, 4 iesniegumus subsīdijas saņemšanai dalībai sporta 

sacensībās un treniņnometnēs un 12 pieteikumus subsīdijas saņemšanai Ādažu novadā ar 

pašvaldībā reģistrētu sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 

7.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, noteikumiem, pašvaldības Sporta nodaļas vadītāja 

atzinumu un finanšu aprēķinu, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "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), Daiga Mieriņa 

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

(LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 2022.gadā par kopējo summu 34952,50 

euro apmērā, šādā sadalījumā: 

1.1. 3 sporta sacensību rīkošanai Ādažu novada pašvaldībā par kopējo summu 2200 

euro saskaņā ar 3. pielikumu; 
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1.2. 2 sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs par kopējo summu 2040 

euro saskaņā ar 4. pielikumu; 

1.3. 9 sporta organizāciju darbības nodrošināšanai par kopējo summu 30712,50 euro 

saskaņā ar 5. pielikumu. 

2. Uzdot Grāmatvedības nodaļai izmaksāt šī nolēmuma 1.punktā noteiktās subsīdijas 

noteikumos noteiktajā kārtībā 10 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas. 

18.§ 

Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 27.10.2021. sēdes protokollēmumā  

Nr.13, 64.§ “Par piemaksu darba izpildei paaugstināta riska un slodzes apstākļos Covid-

19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanai” 

(Oskars Feldmanis) 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktu un Ministru 

kabineta 2021. gada 8. oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 7. un 

10. punktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Veikt grozījumu Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra sēdes 

protokollēmumā  Nr. 13 § 64 “Par piemaksu darba izpildei paaugstināta riska un slodzes 

apstākļos Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanai”, aizstājot 

2. punktā  teikuma daļu “no 2021. gada 11. oktobra līdz 11. janvārim” ar teikuma daļu 

“no 2022. gada 12. janvāra līdz 28. februārim”. 

19.§ 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltās pļavas” 

(Zintis Varts) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 21 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltās 

pļavas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma 1. redakcijas pilnveidošanu 

(Ingūna Urtāne) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "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), Karīna Miķelsone 

(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, 

"Atturas" – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), (Daiga Mieriņa (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 22 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma 1. 

redakcijas pilnveidošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par lokālplānojuma "Lielstapriņi", Stapriņos, Ādažu novadā, izstrādes uzsākšanu 

(Ingūna Urtāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 23 “Par lokālplānojuma "Lielstapriņi", Stapriņos, Ādažu novadā, 

izstrādes uzsākšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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22.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma 

termiņa pagarināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 24 “Par nekustamā īpašuma “Jaunslejas” detālplānojuma darba 

uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Kreiļu ielā 5 un Kreiļu ielā 7 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 25 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Kreiļu ielā 5 un Kreiļu ielā 7” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Lejupes ielā 8 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 26 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Lejupes ielā 8” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Asteri” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 27 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Asteri”” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par nekustamā īpašuma “Utukalns” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 28 “Par nekustamā īpašuma “Utukalns” sadalīšanu un adrešu 

piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā 

(Inita Henilane) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 29 “Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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28.§ 

Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu 

(Inita Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), 

Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), 

Arnis Rozītis (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 30 “Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” 

īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” atsavināšanu 

(Artis Brūvers) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 31 “Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 

19” atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

K. MIĶELSONE ierosina informāciju par nekustamo īpašumu atsavināšanu izvietot ar 

publiskajos plašsaziņas līdzekļos. 

A. BRŪVERS informē, ka informācija tiks izvietota portālā www.ss.lv.  

*** 

M. SPRINDŽUKS informē par saņemto no Ādažu vidusskolas direktora Č. Batņas 

informāciju, ka, ņemot vērā lielu saslimušo skaitu gan skolēnu, gan iestādes personāla vidū, 

tiks pieņemts lēmums izsludināt Ādažu vidusskola attālinātas mācības. 

R. KUBULIŅŠ, S. BRAKOVSKA, R. PAULS, Č. BATŅA, A. DENIŅA debatē par: 

1. situāciju ar saslimušo skaitu Ādažu vidusskolā, tās filiālē – Ādažu sākumskolā, un 

Carnikavas pamatskolā; 

2. iespēju izsludināt attālinātas mācības Ādažu vidusskolā no šā gada 28. janvāra uz 10 

dienām. 

*** 

30.§ 

Par saistošo noteikumu “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” 

projektu 

(Agris Grīnvalds) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 5/2022 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 

novietnēs” un sagatavot tos parakstīšanai. 

31.§ 

Par saistošo noteikumu “Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko dzērienu ražošanas 

atļaujām” projektu 

(Agris Grīnvalds) 

http://www.ss.lv/
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 6/2022 “Par vīna, raudzēto un pārējo alkoholisko 

dzērienu ražošanas atļaujām” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par diferencētā maksājuma piemērošanu komunālajiem maksājumiem Atpūtas iela 1 

(Agris Grīnvalds) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 32 “Par diferencētā maksājuma piemērošanu komunālajiem 

maksājumiem Atpūtas iela 1” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3 nodošanu pārvaldīšanā 

(Agris Grīnvalds) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 33 “Par nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3 nodošanu 

pārvaldīšanā” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93” 

(Agris Grīnvalds) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 34 “Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

35.§ 

Par piekrišanu “Ezermuižas” zemes iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 35 “Par piekrišanu “Ezermuižas” zemes iegūšanai īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par piekrišanu Svīru iela 16 zemes iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 36 “Par piekrišanu Svīru iela 16 zemes iegūšanai īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par zemesgabala daļas iznomāšanu Elīzes iela 10 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 



 15 

Pieņemt lēmumu Nr. 37 “Par zemesgabala daļas iznomāšanu Elīzes iela 10” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 30.06.2014. lēmumā “Par zemes starpgabalu 

noteikšanu” 

(Vollijs Kuks) 

Dome izskatīja Valsts zemes dienesta 2014. gada 18. jūnija vēstuli Nr.2-04/511 par Ādažu 

novada domes 2014. gada 6. jūnija lēmumu “Par zemes starpgabalu noteikšanu” (protokols 

Nr. 15, 4.2.4. apakšpunkts). 

Lēmumā noteikts, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies neapbūvēts zemesgabals 0,48 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 80440100307, ir zemes starpgabals, kas nav izmantojams 

zemes reformas pabeigšanai un saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 

tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta otrās daļas 4. punktu piekrīt 

pašvaldībai. 

SIA “A2 Grupa” sertificēts mērnieks A. Gaile (sertifikāta Nr. AB 0023) 2021. gada 19. maijā 

veica zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440100307 priekšizpēti pirms kadastrālās 

uzmērīšanas un konstatēja zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 80440100001 un 

80440100017 robežu neatbilstību, kuru zemes robežu plāni tika sagatavoti neatbilstoši zemes 

kadastrālas uzmērīšanas normatīvo aktu prasībām. 

Pieaicinātajiem pierobežniekiem nav iebildumu par robežas atrašanas vietu apvidū un zemes 

starpgabals ar apzīmējumu 80440100307 apvidū nepastāv. 

Pamatojoties uz SIA “A2 Grupa” 2021. gada 19. maija atzinumu par robežu neatbilstību un 

Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263 “Kadastra objekta reģistrācijas un 

kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 67. un 69. punktu, kā arī ņemot vērā Finanšu 

komitejas šā gada 19. janvāra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2014. gada 30. jūnija protokola lēmumā “Par 

zemes starpgabalu noteikšanu” (protokols Nr. 15, 4.2.4. apakšpunkts) un atcelt 4.2.4. 

apakšpunktu “Par zemes starpgabala noteikšanu”. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Nekustamā īpašuma nodaļas vecākajam nekustamā 

īpašuma speciālistam V. Kukam šī lēmuma norakstu iesniegt Valsts zemes dinestā 

datu aktualizācijai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. 

3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

39.§ 

Par izmaiņām Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), 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), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 (Genovefa Kozlovska (LZS)), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 38 “Par izmaiņām Nekustamā īpašuma lietu komisijas sastāvā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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40.§ 

Par izmaiņām domes komisiju sastāvā 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 39 “Par izmaiņām domes komisiju sastāvā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

41.§ 

Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai “Senči” 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 40 “Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai “Senči”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

42.§ 

Par izmaiņām pašvaldības ārstniecības darbinieku darba samaksā 

(Laila Raiskuma) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 41 “Par izmaiņām pašvaldības ārstniecības darbinieku darba 

samaksā” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 

Par Infrastruktūras un vides nodaļas un Nekustamā īpašuma nodaļas reorganizāciju 

(Laila Raiskuma) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 42 “Par Infrastruktūras un vides nodaļas un Nekustamā īpašuma 

nodaļas reorganizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

44.§ 

Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "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)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2022. gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

45.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra lēmumā 

Nr. 227 “Par Ādažu novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu” 

(Laila Raiskuma) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 44 “Par grozījumiem 24.11.2021. lēmumā Nr. 227 “Par Ādažu 

novada sociālā dienesta amatu saraksta apstiprināšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

46.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

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

(Guntis Porietis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 7/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. 

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

un sagatavot tos parakstīšanai. 

47.§ 

Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 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), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 

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

– 1 (Sniedze Brakovska (Par!, JV)), "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 1 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. 

noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

48.§ 

Par noteikumu "Grozījums Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. noteikumos Nr. 7 

“Pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”" projektu 

(Guntis Porietis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 2 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. 

noteikumos Nr. 7 “Pašvaldības mantas un finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

49.§ 

Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 23.08.2018. noteikumos Nr. 10 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu 

(Guntis Porietis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 3 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 23.08.2018. 

noteikumos Nr. 10 “Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

50.§ 

Par ģeneratora nomu PSIA “Ādažu slimnīca” 

(Anrijs Zēbergs) 

Starp domi un PSIA “Ādažu slimnīca” 2019. gada 21. martā tika noslēgts nomas līgums par 

elektrības ģeneratora (inventāra Nr. PL-00532) nodošanu lietošanā PSIA “Ādažu slimnīca”, 
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kas 2021. gada 31. decembrī zaudēja juridisko spēku. PSIA “Ādažu slimnīca” savā šā gada 

18. janvāra iesniegumā Nr. 1.-6/39  lūdz noslēgt jaunu līgumu, lai nodrošinātu nepieciešamo 

elektroenerģijas piegādi centralizētās elektroapgādes pārtraukuma gadījumā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 6.¹ panta pirmo daļu, Ministru 

kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 97 “Publiskas personas mantas  iznomāšanas 

noteikumu” 4.1., 12., 31. un 77. punktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Iznomāt PSIA “Ādažu slimnīca” pašvaldības īpašumā esošu elektrības ģeneratoru 

(inventāra Nr. PL-00532) līdz 2026. gada 31. decembrim, nosakot nomas maksu 15 

(piecpadsmit eiro) mēnesī bez PVN. 

2. Uzdot Juridiskajai un iepirkumu nodaļai 15 dienu laikā sagatavot šī nolēmuma 1. 

punktā noteiktā līguma projektu. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram parakstīt 1. punktā minēto līgumu un organizēt 

izpildes kontroli. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

51.§ 

Par īres līguma pagarināšanu sociālajam dzīvoklim Ziemeļu iela 17-6, Lilaste 

(Daiga Landsmane) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 45 “Par īres līguma pagarināšanu sociālajam dzīvoklim Ziemeļu 

iela 17-6, Lilaste” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11:19. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


