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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 9. februārī                              Nr. 7 

 

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), 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). 

nepiedalās (neattaisnotu iemeslu dēļ): Arta Deniņa (JKP). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Artis Brūvers, Ilona Gotharde, Aija Kalvāne, Guntis Porietis. 

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 saistošo noteikumu “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” projektu. 

2. Par subsīdiju sporta organizācijas darbības nodrošināšanai. 

3. Par papildu finansējumu pagaidu ugunsdzēsības depo izveidei. 

1.§ 

Par saistošo noteikumu “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” projektu 

(Aija Kalvāne) 

 
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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M. SPRINDŽUKS, A. KALVĀNE, I. KRASTIŅŠ, S. BRAKOVSKA, D. MIERIŅA debatē 

par: 

1. bērnu un vecāku deklarēšanos novadā un iespēju piemērot šo pazīmi, nosakot interešu 

izglītības un profesionālās ievirzes izglītības līdzfinansējumu; 

2. pieteikšanas 1. klasē termiņu un pašvaldības rīcību gadījumā, ja pieteiksies lielāks, 

nekā noteikts saistošo noteikumu 6. punktā skolēnu skaits (A. Kalvāne informē, ka 

pašvaldība sniedz atbalstu līdzfinansējumu veidā, pašvaldību savstarpējo norēķinu 

veidā, kā arī var piedāvāt skolēnam vietu citā pašvaldības izglītības iestādē, vai ieteikt 

privāto izglītības iestādi).  

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 8/2022 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 

1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

2.§ 

Par subsīdiju sporta organizācijas darbības nodrošināšanai 

(Arnis Rozītis (LRA)) 

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

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

noteikumi), pašvaldības dome izskatīja biedrības “Motoklubs MX Ādaži” pieteikumu 

pašvaldības subsīdijas saņemšanai sporta organizācijas darbības nodrošināšanai. Izvērtējot 

iesniegumu, pašvaldības administrācijas Sporta nodaļa konstatēja, ka tas atbilst noteikumu 

prasībām un kritērijiem.  

Sporta nodaļas budžetā “EKK 2239 Pārējie iepriekš neklasificētie pakalpojumu veidi” ir 

paredzēts finansējums 2000 euro apmērā pašvaldības komandas dalībai Pierīgas pašvaldības 

sporta spēlēs. Ņemot vērā, ka šobrīd nav skaidri zināms, vai šādas spēles šogad norisināsies, 

finansējumu ir lietderīgi novirzīt uz “EKK 3263 Valsts un pašvaldību dotācija biedrībām un 

nodibinājumiem”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. 

panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, kā arī noteikumu IV. daļu, 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 1495 euro apmērā 

biedrības “Motoklubs MX Ādaži” darbības nodrošināšanai 2022. gadā. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai veikt grozījumus Sporta nodaļas 2022. gada budžeta tāmē, 

pārceļot 2000 euro no EKK 2239 uz EKK 3263. 

3. Uzdot Grāmatvedības nodaļai 10 darba dienu laikā pēc šī lēmuma pieņemšanas 

izmaksāt biedrībai “Motoklubs Ādaži” subsīdiju no Sporta nodaļas 2022. gada budžeta 

tāmes līdzekļiem (EKK 3263) noteikumos noteiktajā kārtībā (1. pielikums). 

3.§ 

Par papildu finansējumu pagaidu ugunsdzēsības depo izveidei 

(Artis Brūvers) 

Ādažu novada pašvaldība panāca vienošanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 

(turpmāk – VUGD) par vienas aprīkotas ugunsdzēsības automašīnas un personāla izvietošanu 

Ādažos, un pašvaldība piešķīra VUGD lietošanā telpas īpašumā Pirmā iela 42A, Ādažos, 
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Ādažu pagastā, kur izvietota pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļa 

(turpmāk – ĪIN), tai skaitā vietu angārā ugunsdzēsības automašīnas novietošanai.     

Telpu remontdarbu izmaksas pielāgošanai VUGD vajadzībām ir aptuveni 85000 euro, ar 

PVN. Līdz šā gada 8. februārim izlietoti 66 173 euro, ar PVN: 

1) vispārējie būvniecības darbi     31 781,38 euro; 

2) elektroinstalācijas montāžas darbi    5 868, 90 euro; 

3) apkures sistēmas izbūve     12 140,37 euro; 

4) lokālās ventilācijas sistēmas izbūve    6 852,60 euro; 

5) logu un durvju konstrukcijas un montāžas darbi  5 750,10 euro; 

6) ārējo palodžu montāža 3 logiem    595,32 euro; 

7) papildu loga izgatavošana un montāža   251, 22 euro; 

8) virtuves iekārtas iegāde     1 465,89 euro; 

9) virtuves sadzīves tehnikas iekārtu iegāde   280,00 euro; 

10) virtuves santehnikas iegāde     279,72 euro; 

11) ieejas durvju domofona ar 2 bāzēm iegāde   907,50 euro. 

VUGD lūdz pašvaldībai piešķirt papildu finansējumu telpu iekārtošanas pabeigšanai 7 916,92 

euro kopsummā: 

1) telpu plānojuma izmaiņām 4767, 01 euro (2. pielikums); 

2) sākotnējā grīdas seguma vaskošana, sienu, logu mazgāšana, angāra betona grīdas 

mazgāšana ugunsdzēsības transporta novietojuma zonā 1200 euro; 

3) stiklu tonēšanas plēves un montāža 750 euro; 

4) logu žalūzijas un to montāža 5 logiem 400 euro; 

5) ieejas durvju domofona ar 2 bāzēm uzstādīšana 557,91 euro;  

6) telpu ugunsdrošības sistēmas montāža 242 euro. 

ĪIN šā gada budžeta tāmē finansējums ir pieejams 36000 euro ar PVN apmērā. Papildu 

nepieciešamo finanšu līdzekļu daļu 5587 euro apmērā iespējams pārcelt no EKK 2244/0647, 

jo veidojas ietaupījums līguma izpildē par pļaušanas darbiem. Atlikušo nepieciešamo finanšu 

līdzekļu daļu 2329,92 euro apmērā iespējams pārcelt, kā palielinātu prognozi finanšu līdzekļu 

ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu pārdošanas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3. un 12. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

54. pantu, Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr.10 “Pašvaldības 

budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība”, 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt grozījumus Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžetā, pārceļot 

nepieciešamos finanšu līdzekļus telpu remontam un pielāgošanai ugunsdzēsības depo 

vajadzībām pašvaldības īpašumā Pirmā iela 42A, Ādažos, Ādažu pagastā: 

1.1. 5587 euro pārcelt no EKK 2244/0647; 

1.2. 2329,92 euro pārcelt no finanšu līdzekļu ieņēmumu palielinājuma prognozes no 

pašvaldības īpašumu pārdošanas. 
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2. Uzdot Finanšu nodaļas vadītājai S.Mūzei organizēt šī nolēmuma 1. punktā minēto 

grozījumu veikšanu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada budžetā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:09. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


