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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 8. martā                              Nr. 10 

 

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, Iveta Grīviņa-Dilāne, Everita Kāpa, 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 Ādažu novada domes ēkā plkst. 08:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par vēsturiskās lašu, taimiņu nārsta vietas un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu Gaujā, 

Ādažu pagastā. 

2. Par projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”. 

3. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

8/2022 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs”. 

1.§ 

Par vēsturiskās lašu, taimiņu nārsta vietas un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu Gaujā, 

Ādažu pagastā 

(Artis Brūvers) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 100 “Par vēsturiskās lašu un taimiņu nārsta vietas un dzīvotņu 

kvalitātes uzlabošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” 

(Iveta Grīviņa-Dilāne) 

A. DENIŅA, I. GRĪVIŅA-DILĀNE, M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA debatē par: 

1. projekta sasaisti ar Laivu ielas autostāvvietu un apgaismojuma izbūves projektu (I. 

Grīviņa-Dilāne skaidro, ka piekrastes apsaimniekošanas projekts ir labiekārtošanas 

projekts piekrastē un nepārklājas ar Laivu ielas projektu. M. Sprindžuks informē, ka 

valsts piešķir naudu piekrastes pašvaldībām, ņemot vērā formulu, kas sevī iekļauj 

pludmales garumu. D. Mieriņa lūdz pievērst uzmanību Carnikavas promenādes 

platformai, uz kuras uzlikts elements “Klausies jūru”, kas traucē cilvēkiem ar 

ierobežotām pārvietošanas iespējām nokļūt līdz pludmalei. Lūdz elementu izvietot 

citur, atbrīvojot platformu.); 

2. projekta aktivitātēm (I. Grīviņa-Dilāne informē, ka projekta ietvaros ir plānots izvietot 

koka laipu, zviļņus, pārģērbšanas kabīnes, soliņi un tualetes); 

3. vienotā stila izmantošanu (D. Mieriņa ierosina, organizējot iepirkumu un veidojot 

projekta elementus, izmantot Carnikavas vienotā stila grāmatu). 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 101 “Par projektu ”Piekrastes apsaimniekošanas praktisko 

aktivitāšu realizēšana”” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 9.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

8/2022 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs” 

(Everita Kāpa) 

Pašvaldības dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk –  

VARAM) šā gada 3. marta atzinumu Nr. 1-18/1632 (turpmāk – atzinums) par pašvaldības šā 

gada 9. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2022 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un 

uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – 

noteikumi). 

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

svītrojama noteikumu tiesiskā pamatojumā atsauce uz Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, kā 

arī precizējamas normas, kas saistītas ar dokumentu pieprasīšanu no vecākiem, bet iegūstamas 

no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra vai citas iestādes.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams atcelt pieņemtos noteikumus un izdot jaunus.   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, ja pašvaldības dome precizē 

saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam, tā publicē precizētos saistošos 

noteikumus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un 45. panta 

ceturto daļu, 

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

NOLEMJ: 
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1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 9. februāra saistošos noteikumus Nr. 

Nr.8/2022 “Kārtība, bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 20/2022 “Kārtība bērnu reģistrēšanai un 

uzņemšanai 1. klasē Ādažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Lēmumu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

K. MIĶELSONE lūdz pievērst uzmanību klašu komplektēšanai un pirmklasnieku skaitam, 

kas ir lielāks, nekā skolas 1. klašu kapacitāte. 

 

Sēdi slēdz plkst. 08:48. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


