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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 23. martā                              Nr. 13 

 

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) (no plkst. 09.00 līdz plkst. 10.58 un no plkst. 11.35 līdz plkst. 12.34), Genovefa 

Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP) (līdz plkst. 12.28), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne 

Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 

Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS) (līdz plkst. 12.07), Arnis Rozītis (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Laura Bite, Artis Brūvers, Raimonds Garenčiks, Ilona Gotharde, 

Monika Griezne, Silvis Grīnbergs, Agris Grīnvalds, Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Vollijs 

Kuks, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Nadežda Rubina, Inga Švarce, Alise 

Timermane-Legzdiņa, Ingūna Urtāne, Zintis Varts 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, SIA “Ādažu ūdens” valdes loceklis Aivars 

Dundurs, brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” vadītāja  Gunita Dzene, pašvaldības 

aģentūras “Carnikavas komunālserviss” direktors  Gunārs Dzenis, Ādažu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks Oskars Feldmanis, pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

juriste Elīna Klindžāne, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riestiņš” vadītāja Sanita 

Kronberga, Carnikavas Novadpētniecības centra vadītāja Olga Rinkus, pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas komunālserviss” Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs Andris Solovjovs, Ādažu 

Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga. 

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. 09:00. 

 

 
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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DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 23. marta darba kārtības apstiprināšanu. 

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

3. Par interešu izglītības programmas “Peldētapmācība” ieviešanu Carnikavas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”. 

4. Par izmaiņām bērnu uzņemšanai grupās Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Riekstiņš”. 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti. 

6. Par subsīdiju dalībai sporta sacensībās. 

7. Par nolikuma “Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 

nolikums” projektu. 

8. Par nolikuma “Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 

vērtēšanas komisijas nolikums” projektu. 

9. Par Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas 

izveidošanu. 

10. Par dalību atklātā projekta konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”. 

11. Par nolikuma “Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikums” 

projektu. 

12. Par bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas apstiprināšanu. 

13. Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

nolikums” projektu. 

14. Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu. 

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

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

16. Par izglītības programmas “Mūsdienu ritma mūzika” īstenošanu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā. 

17. Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanu. 

18. Par speciālo piemaksu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbiniekiem. 

19. Par izmaiņām Īpašumu un infrastruktūras nodaļa struktūrā. 

20. Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”. 

21. Par nolikuma “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra 

nolikumā Nr.22 “Amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas kārtība”” 

projektu. 

22. Par Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta telpu nomas maksu. 

23. Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1. 

24. Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Garajā ielā 20. 

25. Par nolikuma “Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums” projektu. 

26. Par Ādažu novada pašvaldības Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas 

apstiprināšanu. 
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27. Par nolikuma “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” projektu. 

28. Par nolikuma “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022” 

nolikums” projektu. 

29. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas 

īstenošanu”. 

30. Par zvejas rīku papildlimitu. 

31. Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, Ādažos. 

32. Par nolikuma “Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums” 

projektu. 

33. Par saistošo noteikumu “Ādažu novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas 

izīrēšanas kārtība” projektu. 

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu. 

35. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Baznīcas un Piekrastes ielai. 

36. Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā. 

37. Par pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu. 

38. Par kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308 pārdošanu izsolē. 

39. Par saistošo noteikumu “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ādažu 

novadā” projektu. 

40. Par saistošo noteikumu “Par Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta saistošo 

noteikumu Nr. SN/2018/3 “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 

ūdensapgādes sistēmai” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu. 

41. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

maksas pakalpojumu cenrādi” projektu. 

42. Par saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtība” projektu. 

43. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā” projektu. 

44. Par atteikumu dod piekrišanu lauksaimniecības zemes “Stigas” iegūšanai īpašumā. 

45. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā “Podnieku iela 12”. 

46. Par nekustamā īpašuma “Ziedleju iela” pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez 

atlīdzības. 

47. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liliju iela 44” atsavināšanu. 

48. Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 10” iegūšanai īpašumā. 

49. Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Carnikavas pagastā. 

50. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles rezultātiem. 

51. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātiem. 

52. Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “Lācēni” un Rožīšu iela 11. 

53. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Poči”. 

54. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Braki”. 
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55. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ūbeļu ielā 2 un 4 un 

Krastupes ielā 6. 

56. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 24. 

57. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvzemnieki”. 

58. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas”. 

59. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Draudzības ielā 36. 

60. Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu. 

61. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

62. Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām. 

63. Par nekustamā īpašuma “Jaunbeitiņi” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu. 

64. Par adreses un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Garindriķu sūkņu stacija”. 

65. Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā. 

66. Par adresi un lietošanas mērķi īpašuma “Gaujmalas mežs” zemes vienībai 8044 008 

0309. 

67. Par adrešu likvidēšanu neesošajiem adresācijas objektiem “Vadoņa salā”. 

68. Par adreses maiņu objektiem Veckūlu iela 48, Ādažos. 

69. Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr. 31. “Par nekustamo 

īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” atsavināšanu”. 

70. Par nekustamo īpašumu “Kāpas iela 24” un “Ārputnu iela 8” atsavināšanu. 

71. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

72. Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” un “Kanāla iela 77” apvienošanu. 

73. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

74. Par izmaiņām komisijas Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles 

sistēmas izvērtēšanai sastāvā. 

75. Par precizējumiem 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 15/2022 

“Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi”. 

76. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

77. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

78. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām oficiālajiem dokumentiem un 

izklaidējoša rakstura pasākumiem” projektu. 

79. Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz izglītības iestādi. 

80. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

81. Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. 

gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2022 "Par Ādažu novada pašvaldības 

budžetu 2022. gadam”” projektu. 

82. Par aizņēmumu projekta “Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz 

Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana” 1. kārtas īstenošanai. 

83. Par SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru termiņa pagarināšanu. 

84. Informatīvs ziņojums par bāriņtiesas pārskatu par darbību 2021.gadā. 
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85. Informatīvs ziņojums par Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” 

baseina izmantošanas maksu. 

86. Ziņojums par Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistēmas 

izvērtēšanas rezultātiem. 

87. Ziņojums par dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu robežās”. 

1.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 23. marta darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (LRA)) 

Ierosina veikt šādas izmaiņas pašvaldības domes šā gada 23. marta sēdes darba kārtībā: 

1. svītrot no pašvaldības domes šā gada 23. marta sēdes darba kārtības 19. jautājumu 

“Par izmaiņām Sociālā dienesta struktūrā” un 84. jautājumu “Par pašvaldības zemes 

īpašumu izvērtēšanas darba grupas ziņojumu”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu 

numerāciju; 

2. papildināt ar 69. jautājumu “Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada 26.janvāra 

lēmumā Nr. 31. “Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” 

atsavināšanu”” un 80. jautājumu “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju; 

3. papildināt ar 87. jautājumu “Ziņojums par dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu 

robežās””. 

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

NOLEMJ: 

Apstiprināt pašvaldības domes šā gada 23. marta 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 (turpmāk – ĀND) 2020. gada 26. maija lēmums Nr. 126 

“Par Mazstapriņu ielas posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”; 

1.2. ĀND 2021. gada 26. janvāra domes sēdes protokola Nr. 2, 5. § “Par nēģu taci”; 

1.3. ĀND 2021. gada 22. jūnija: 

1.3.1. lēmums Nr. 141 “Par piekļuvi pie īpašumiem “Lauri” un Lauri 2””; 

1.3.2. lēmums Nr. 154 “Par pašvaldības zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli 

Attekas iela 16”; 

1.4. pašvaldības domes 2021. gada 29. septembra lēmums Nr. 87 “Par izlases un 

kopšanas cirtes sagatavošanu”; 

1.5. pašvaldības domes 2021. gada 13. oktobra lēmums Nr.144 “Par papildu 

finansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, 

III. kārta””; 

1.6. pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra:  

1.6.1. lēmums Nr. 186 “Par dalību Erasmus+ akreditācijas procesā”; 

1.6.2. lēmums Nr. 187 “Par dalību Eurodesk Eiropas jaunatnes informācijas 

tīklā”; 
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1.6.3. lēmums Nr. 190 “Par pašvaldības dalību Radio SKONTO akcijā 

“Novadu robežās””; 

1.6.4. lēmums Nr. 214 “Par darba grupas izveidi ielu tirdzniecības vietu 

noteikšanai novadā”; 

1.7. pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmums Nr. 272 “Par pašvaldības 

nozīmes ielas statusa piešķiršanu Alīdas, Veltas un Jēkaba ielām”; 

1.8. pašvaldības domes šā gada 14. janvāra domes sēdes protokols Nr. 3, 1. § “Par 

pašvaldības iestāžu peldbaseinu darbības pagaidu pārtraukšanu”; 

1.9. pašvaldības domes šā gada 26. janvāra: 

1.9.1. lēmums Nr. 19 “Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas 

pakalpojuma nodrošināšanā”; 

1.9.2. lēmums Nr. 37 “Par zemesgabala daļas iznomāšanu Elīzes iela 10”; 

1.10. pašvaldības domes šā gada 9. februāra domes sēdes protokols Nr. 7, 3. § “Par 

papildu finansējumu pagaidu ugunsdzēsības depo izveidei”; 

1.11. pašvaldības domes šā gada 23. februāra: 

1.11.1. lēmums Nr. 46 “Par dalību Nordplus programmas 2022. gada projektu 

konkursā”; 

1.11.2. lēmums Nr. 47 “Par naudas balvu piešķiršanu audzēkņiem un viņu 

pedagogiem”; 

1.11.3. lēmums Nr. 60 “Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija””; 

1.11.4. lēmums Nr. 65 “Par līguma par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu 

slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš””; 

1.11.5. lēmums Nr. 66 “Par zemes vienības nomu Stacija “Carnikava””; 

1.11.6. lēmums Nr. 67 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju”; 

1.11.7. lēmums Nr. 71 “Par pašvaldības zemesgabala “Jaunbērziņu skvērs” 

nomas termiņa pagarināšanu”; 

1.11.8. lēmums Nr. 83 “Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā 

pašvaldības aģentūrai „Carnikavas komunālserviss””; 

1.11.9. lēmums Nr. 88 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”; 

1.12. pašvaldības domes šā gada 23. februāra sēdes protokols Nr. 8, 61. § “Par zemes 

vienības daļas noteikšanu”; 

1.13. pašvaldības domes šā gada 2. marta lēmums Nr. 97 “Par pieteikuma sniegšanu 

mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana, 

ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu stadiona 

rekonstrukcija””; 

1.14. pašvaldības domes šā gada 8. marta lēmums Nr. 100 “Par vēsturiskās lašu un 

taimiņu nārsta vietas un dzīvotņu kvalitātes uzlabošanu”. 

2. Cita būtiska informācija: 

2.1. Energopatēriņa izdevumu apmaksai pašvaldība izlietoja 75 % no budžetā šim 

mērķim piešķirtajiem līdzekļiem. Līdz gada beigām papildu nepieciešami 

aptuveni 500000 euro; 
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2.2. pašvaldība arvien vairāk sāk saņemt būvnieku un pakalpojumu sniedzēju 

paziņojumus par līgumcenas pārskatīšanu. Iepirkumu uzraudzības biroja ieskatā 

komersantu argumenti ir pamatoti un līgumcenas būtu jāpārskata. Pašvaldība 

atkārtoti izvērtēs šā gada budžetā atbalstītos investīciju projektus, lai savlaicīgi 

identificētu sadārdzinājuma riskus pret sākotnēji plānoto; 

2.3. Divas akcijās Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam novada iedzīvotāji ziedoja (gb.  

kastes): pārtika (264), higiēnas preces (116), apģērbs (231 un 141 maiss), apavi 

(11), segas, spilveni, utml. (107 un 41 maiss), dzīvnieku barība (25), trauki (22), 

medikamenti (4); 

2.4. pašvaldības datubāzē šā gada 22. aprīlī novada 50 mājsaimniecības pieteikušas 

izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Pašvaldības sociālajā 

dienestā reģistrēti 73 bēgļi, no kuriem 35 izmaksāts viens no pabalstiem (GMI), 

kopā 3287 euro. Pašvaldības skolās uzņemti 10 bērni, bet pirmsskolas iestādēs 9 

bērni. 

2.5. pašvaldības darba prioritātes šā gada aprīlī: 

2.5.1. pašvaldības energoizdevumu samazināšanas risinājumu sagatavošana; 

2.5.2. saistošo noteikumu un iekšējo noteikumu pārskatīšana; 

2.5.3. pašvaldības institūciju pārskatu sagatavošana par darbību 2021. gadā; 

2.5.4. atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri apmetas uz dzīvi 

Ādažu novadā.  

M. SPRINDŽUKS, A.DENIŅA, J. LEJA debatē par situāciju novadā ar Ukrainas 

civiliedzīvotājiem: to izvietošanu ģimenēs, sniedzamo sociālo palīdzību, bērnu izvietošanu 

izglītības iestādēs un atbalsta sniegšanu uzņemošajām ģimenēm. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par interešu izglītības programmas “Peldētapmācība” ieviešanu Carnikavas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” 

(Sanita Kronberga) 

M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, A. KALVĀNE, I. KRASTIŅŠ debatē par: 

1. peldbaseina nomas maksas metodikas pārskatīšanu; 

2. Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” (turpmāk – CPII “Riekstiņš”) šā 

gada budžeta pieaugumu par 30 %; 

3. interešu izglītības programmas sakārtošanu, kas tiek veikta neatkarīgi no finansējuma; 

4. ierosinājumu noteikt līdzsvaru starp bērnu vecāku un pašvaldības finansējumiem; 

5. priekšlikumu vasarā, kad peldbaseini tiks slēgti, novērtēt situāciju, ņemot vērā aktuālo 

energoresursu izcenojumu un iespējamo valsts atbalstu. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 106 “Par interešu izglītības programmas “Peldētapmācība” 

ieviešanu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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*** 

D. MIERIŅA piedāvā izskatīt darba kārtības 85. jautājumu “Informatīvs ziņojums par 

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” baseina izmantošanas maksu”, kā 4. 

jautājumu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

Darba kārtības 85. jautājums tiek pārcelts, kā 4. jautājumus, attiecīgi mainot darba kārtības 

pārējo jautājumu numerāciju. 

*** 

4.§ 

Informatīvs ziņojums par Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” 

baseina izmantošanas maksu 

(Imants Krastiņš) 

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), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks 

(LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Karīna Miķelsone (LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Atcelt nomas maksas aprēķinu CPII “Riekstiņš” [Piezīme: pašvaldības domes šā gada 

2. marta lēmums Nr. 96 “Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas PII “Riekstiņš””]; 

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram Guntim Porietim izveidot darba grupu CPII 

“Riekstiņš” peldbaseina nomas maksas noteikšanai. 

3. Uzdot darba grupai uz Finanšu komitejas šā gada 18. maija sēdi sagatavot 

priekšlikumus CPII “Riekstiņš” peldbaseina nomas maksas noteikšanai. 

5.§ 

Par izmaiņām bērnu uzņemšanai grupās Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Riekstiņš” 

(Sanita Kronberga) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 107 “Par izmaiņām bērnu uzņemšanai grupās Carnikavas 

pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko universitāti 

(Česlavs Batņa) 

Plkst. 09.42 SNIEDZE BRAKOVSKA atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Sniedze Brakovska (Par!, 

JV) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 108 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas Tehnisko 

universitāti” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 09.43 SNIEDZE BRAKOVSKA piedalās sēdē. 
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7.§ 

Par subsīdiju dalībai sporta sacensībās 

(Arnis Rozītis (LRA)) 

Pamatojoties uz pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

36/2021 “Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi), 

pašvaldības dome izskatīja “Latvijas Tenisa Savienības” pieteikumu pašvaldības subsīdijas 

saņemšanai (vārds, uzvārds) dalībai starptautiskos tenisa turnīros. Izvērtējot iesniegumu, 

pašvaldības administrācijas Sporta nodaļa konstatēja, ka tas atbilst noteikumu prasībām un 

kritērijiem (1. pielikums). Pašvaldības administrācijas Sporta nodaļas budžetā ir pieejams 

finansējuma atlikums subsīdiju piešķiršanai 552 euro apmērā.  

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

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

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 500 euro apmērā “Latvijas 

Tenisa Savienībai”, ar mērķi – (vārds, uzvārds) dalībai starptautiskos tenisa turnīros. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai 10 darba dienu laikā pēc šī 

lēmuma pieņemšanas izmaksāt “Latvijas Tenisa Savienībai” subsīdiju no Sporta 

nodaļas šā gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 3263) noteikumos noteiktajā kārtībā. 

8.§ 

Par nolikuma “Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikums” 

projektu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 6 “Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 

nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nolikuma “Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 

vērtēšanas komisijas nolikums” projektu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 7 “Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 

vērtēšanas komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa vērtēšanas komisijas 

izveidošanu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 109 “Par Ādažu novada bērnu un jauniešu nometņu projektu 

konkursa vērtēšanas komisijas izveidošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 



 10 

11.§ 

Par dalību atklātā projekta konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 110 “Par dalību atklātā projekta konkursā “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

12.§ 

Par nolikuma “Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas nolikums” 

projektu 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 8 “Bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas 

nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas apstiprināšanu 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 111 “Par bērnu uzņemšanas pirmsskolas izglītības iestādēs 

komisijas apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

nolikums” projektu 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 9 “Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 112 “Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

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

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

(Everita Kāpa) 

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

NOLEMJ: 



 11 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 21/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 

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

nolikums”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

17.§ 

Par izglītības programmas “Mūsdienu ritma mūzika” īstenošanu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā 

(Kristīne Lakševica) 

Atbilstoši Latvijas Nacionālā kultūras centra 2017. gada 25. augusta iekšējo noteikumu Nr.3 

“Valsts, pašvaldības un juridisko personu dibināto profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

mākslā, mūzikā un dejā vienotu izglītības programmas izstrādes un noformēšanas kārtība” 

(turpmāk – noteikumi) pirmās sadaļas 2. punktam, izglītības programmu apstiprina izglītības 

iestādes vadītājs un saskaņo dibinātājs. Ādažu Mākslas un mūzikas skola (turpmāk – ĀMMS) 

ir izstrādājusi izglītības programmu “Mūsdienu ritma mūzika”, kas atbilst izglītojamo 

interesēm un sagatavo tos iestājpārbaudījumiem vidējās profesionālās izglītības iestādēs, 

kurās tiek īstenotas populārās un džeza mūzikas programmas. 

Izglītības programmas “Mūsdienu ritma mūzika” īstenošana atbilst Ādažu novada Attīstības 

programmas (2021.-2027.) vidējā termiņa prioritātei “VTP8: Pieejama un daudzpusīga 

izglītība”, rīcības virzienam “RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība”, uzdevumam 

“U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes”, pasākumam “Ā8.2.1.7. Izglītības 

programmas “Mūsdienu ritma mūzika” izveidošana un ieviešana ĀMMS”. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, noteikumu 

pirmās sadaļas 2. punktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 2. 

marta atzinumu, 

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

NOLEMJ: 

1. Saskaņot Ādažu Mākslas un mūzikas izglītības programmu “Mūsdienu ritma 

mūzika”. 

2. Uzdot Ādažu Mākslas un mūzikas skolai nodrošināt licencēšanai nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanu un saskaņošanu ar Latvijas Nacionālo kultūras centru un 

Izglītības kvalitātes valsts dienestu. 

18.§ 

Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanu 

(Kristīne Lakševica) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 113 “Par Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu 

īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par speciālo piemaksu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbiniekiem 

(Laila Raiskuma) 

Atbilstoši pašvaldības domes šā gada 23. februāra sēdes protokolam Nr. 11, 80. § “Darba 

grupas ziņojums par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju” un pašvaldības šā 

gada 4. marta rīkojumam Nr. ĀNP/4-2-1-/22/58 “Par atvaļinājumu I. Doriņam”, ĀMMS 

direktorei Kristīnei Lakševicai ir uzdots pildīt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

(turpmāk – CMMS) direktora pienākumus līdz šā gada 8. jūnijam. Lai nodrošinātu 

pašvaldībai būtisku funkciju izpildi un CMMS mācību procesa nepārtrauktību, ir 

nepieciešams organizēt iestādes pilnvērtīgu izglītības jomas un lietvedības darba izpildi.   
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Ņemot vērā, ka ar šā gada 4. martu darba tiesiskās attiecības pārtrauca CMMS direktora 

vietniece izglītības jomā un CMMS lietvede atrodas ilgstošā prombūtnē darba nespējas dēļ, ir 

lietderīgi noteikt speciālās piemaksas ĀMMS darbiniekiem, kuri nodrošinās iepriekš minēto 

funkciju izpildi CMMS: 

1. Kasparam Rubenim 40 % apmērā no mēnešalgas par CMMS iekšējo noteikumu 

projektu izstrādi, kā arī saimniecisko jautājumu plānošanu un izpildes pārraudzību; 

2. Signe Dadzītei 30 % apmērā no mēnešalgas par datu ievadi izglītības sistēmā e-klase 

un tās darbību koordinēšanu CMSS darbības atbalstam; 

3. Veronikai Plaudei 30 % apmērā no mēnešalgas par CMMS metodiskā darba 

organizēšanu un mācību procesa izpildes kontroli. 

Paredzamā ietekme uz pašvaldības budžetu ir 3490 euro (t.sk., nodokļi) un līdzekļi ir pieejami 

CMMS šā gada budžeta tāmē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15. panta vienpadsmito 

daļu, Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumu 65. punktu, kā arī Finanšu komitejas šā 

gada 16. marta atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), 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" – 4 (Arta Deniņa (JKP), Genovefa 

Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Noteikt Kasparam RUBENIM, ĀMMS direktora vietniekam administratīvajā un 

saimnieciskajā jomā speciālo piemaksu 40 % apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas 

par pašvaldības institūcijai būtiskas funkcijas nodrošināšanu no šā gada 21. marta līdz 

31. maijam. 

2. Noteikt Signei DADZĪTEI, ĀMMS direktora vietniecei speciālo piemaksu 30 % 

apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas par pašvaldības institūcijai būtiskas funkcijas 

nodrošināšanu no šā gada 7. marta līdz 30. aprīlim. 

3. Noteikt Veronikai PLAUDEI, ĀMMS Mākslas nodaļas vadītājai speciālo piemaksu 

30 % apmērā no viņai noteiktās mēnešalgas par pašvaldības institūcijai būtiskas 

funkcijas nodrošināšanu no šā gada 1. aprīļa līdz 31. maijam. 

4. Šajā lēmumā noteiktās piemaksas izmaksāt no CMMS šā gada budžeta tāmes 

līdzekļiem. 

5. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

20.§ 

Par izmaiņām Īpašumu un infrastruktūras nodaļa struktūrā 

(Laila Raiskuma) 

I. KRASTIŅŠ, S. MŪZE, K. MIĶELSONE, L. RAISKUMA, M. SPRINDŽUKS debatē par: 

1. iespēju meklēt finansējumu jaunajam amatam no iekšējām rezervēm (S. Mūze 

informē, ka šajā gadā netiek ieviest pašvaldības administrācijas amats “iekšējais 

auditors” un tā uzturēšanai apstiprinātie finanšu līdzekļi tiks novirzīti amatam 

“nekustamā īpašuma speciālists”); 

2. priekšlikumu vakanču finansējumu novirzīt kopējiem pašvaldības budžeta mērķiem, 

pašvaldības budžetu pārskatot šā gada vasarā vai rudenī; 
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3. amata “nekustamā īpašuma speciālists” slodzi un veicamajiem pienākumiem. 

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), Kristīne Lakševica (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 

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

– 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 114 “Par izmaiņām Īpašumu un infrastruktūras nodaļas struktūrā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” 

(Laila Raiskuma, Linda Tiļuga) 

L. TIĻUGA, D. MIERIŅA, K. MIĶELSONE, L. RAISKUMA, A. ROZĪTIS, G. 

KOZLOVSKA debatē par: 

1. iespēju septiņiem amatiermākslas kolektīvu vadītājiem noteikt atlīdzību iepriekšējā 

līmenī; 

2. vienotu modeli atlīdzības noteikšanā; 

3. priekšlikumu bērnu kolektīvus iekļaut izglītības iestādēs kā interešu izglītību; 

4. atalgojuma fonda palielinājumu par 12 % un kultūras budžeta samazinājumu par 60 %, 

kā arī nepieciešamību pašvaldībai ņemt aizņēmumu 500000 euro apmērā apkurei un 

vajadzību pārskatīt pašvaldības brīvprātīgu iniciatīvu finansēšanu; 

5. ierosinājumu noteikt nosacījumus finansējuma saņemšanai, lai amatiermākslas 

kolektīvi varētu tam pieteikties; 

6. priekšlikumu pārskatīt vadītāju vietu skaitu novada kultūras iestādēs. 

Atklāti balsojot, ar 2 balsīm "Par" (Kerola Dāvidsone (LRA), Jānis Leja (S)), "Pret" – 3 

(Valērijs Bulāns (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone (LRA)), "Atturas" – 10 

(Sniedze Brakovska (Par!/JV), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 

Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Gatis Miglāns (LZS), 

Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Noraidīt lēmuma “Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”” projektu. 

22.§ 

Par nolikuma “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra 

nolikumā Nr.22 “Amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas kārtība”” 

projektu 

(Linda Tiļuga) 

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 nolikumu Nr. 10 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. 

decembra nolikumā Nr.22 “Amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas 

kārtība”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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23.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta telpu nomas maksu 

(Gunita Dzene) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 115 “Par Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta telpu nomas 

maksu” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Nākotnes ielā 1 

(Raivis Pauls) 

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), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris 

Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raivis Pauls (LZS)), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 116 “Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas 

telpām Nākotnes ielā 1” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas telpām Garajā ielā 20 

(Raivis Pauls) 

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), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris 

Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raivis Pauls (LZS)), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 117 “Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolas 

telpām Garajā ielā 20” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par nolikuma “Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums” projektu 

(Oskars Feldmanis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 11 “Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas 

apstiprināšanu 

(Oskars Feldmanis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 118 “Par Ādažu novada pašvaldības Starpinstitucionālās 

nepilngadīgo lietu komisijas apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 



 15 

28.§ 

Par nolikuma “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” projektu 

(Monika Griezne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 12 “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par nolikuma “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2022” 

nolikums” projektu 

(Laura Bite) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 13 “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 

2022” nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. daļas 

īstenošanu” 

(Laura Bite) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 119 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. 

lēmumā Nr.15 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 

Ādažu novadā” 1. daļas īstenošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par zvejas rīku papildlimitu 

(Raimonds Garenčiks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 120 “Par zvejas rīku papildlimitu” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, Ādažos 

(Raimonds Garenčiks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 121 “Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, Ādažos” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par nolikuma “Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums” 

projektu 

(Agris Grīnvalds) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt nolikumu Nr. 14 “Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par saistošo noteikumu “Ādažu novada pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas 

izīrēšanas kārtība” projektu 

(Agris Grīnvalds) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 22/2022 “Ādažu novada pašvaldībai piederošas 

dzīvojamās telpas izīrēšanas kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai. 

35.§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu 

(Agris Grīnvalds) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 122 “Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Baznīcas un Piekrastes ielai 

(Artis Brūvers) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 123 “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Baznīcas 

un Piekrastes ielai” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā 

(Artis Brūvers) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 124 “Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 

Par pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu 

(Gunārs Dzenis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 125 “Par pašvaldības autoceļu un to posmu uzturēšanas klašu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 

Par kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308 pārdošanu izsolē 

(Gunārs Dzenis) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 126 “Par kravas autotorņa MERCEDES BENZ SPRINTER 308 

pārdošanu izsolē” un sagatavot to parakstīšanai. 

40.§ 

Par saistošo noteikumu “Par specializētajiem tūristu transportlīdzekļiem Ādažu 

novadā” projektu 

(Elīna Klindžāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 23/2022 “Par specializētajiem tūristu 

transportlīdzekļiem Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

41.§ 

Par saistošo noteikumu “Par Carnikavas novada domes 2018. gada 21. marta saistošo 

noteikumu Nr. SN/2018/3 “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un 

ūdensapgādes sistēmai” atzīšanu par spēku zaudējušiem” projektu 

(Gunārs Dzenis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 24/2022 “Par Carnikavas novada domes 2018. gada 

21. marta saistošo noteikumu Nr. SN/2018/3 “Saistošie noteikumi par Carnikavas 

novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 

kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

42.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

maksas pakalpojumu cenrādi” projektu 

(Gunārs Dzenis) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (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), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 

Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Arta Deniņa (JKP), Daiga 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 25/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

43.§ 

Par saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtība” projektu 

(Elīna Klindžāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 26/2022 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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44.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā” projektu 

(Gunārs Dzenis) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 27/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un 

attīrīšanā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

45.§ 

Par atteikumu dod piekrišanu lauksaimniecības zemes “Stigas” iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 127 “Par atteikumu dod piekrišanu lauksaimniecības zemes 

“Stigas” iegūšanai īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

46.§ 

Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā “Podnieku iela 12” 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 128 “Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā 

“Podnieku iela 12”” un sagatavot to parakstīšanai. 

47.§ 

Par nekustamā īpašuma “Ziedleju iela” pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 129 “Par nekustamā īpašuma “Ziedleju iela” pieņemšanu 

pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

48.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liliju iela 44” atsavināšanu 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 130 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Liliju iela 44” 

atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

49.§ 

Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 10” iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Valērijs Bulāns (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa 

Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), 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 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – 2 



 19 

(Sniedze Brakovska (Par!, JV), Kerola Dāvidsone (LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 131 “Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 10” iegūšanai īpašumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

50.§ 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Carnikavas pagastā 

(Vollijs Kuks) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 132 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu Carnikavas 

pagastā” un sagatavot to parakstīšanai. 

51.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles rezultātiem 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 133 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

52.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātiem 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 134 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

53.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem “Lācēni” un Rožīšu iela 11 

(Zintis Varts) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 135 “Par zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem 

“Lācēni” un Rožīšu iela 11” un sagatavot to parakstīšanai. 

54.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Poči” 

(Zintis Varts) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 136 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 

īpašumam “Poči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

55.§ 

Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Braki” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 137 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam 

īpašumam “Braki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

56.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ūbeļu ielā 2 un 4 un Krastupes 

ielā 6 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 138 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Ūbeļu ielā 2 un 4 un Krastupes ielā 6” un sagatavot to parakstīšanai. 

57.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Austrumu ielā 24 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 139 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Austrumu ielā 24” un sagatavot to parakstīšanai. 

58.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līvzemnieki” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 140 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Līvzemnieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 Plkst. 10.58 A. DENIŅA atstāja sēdi. 

59.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Silāres” un “Vecslejas” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 141 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem 

“Silāres” un “Vecslejas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

60.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Draudzības ielā 36 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 142 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 

Draudzības ielā 36” un sagatavot to parakstīšanai. 

61.§ 

Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 143 “Par nekustamā īpašuma Pūcītes ielā 8 detālplānojuma 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

62.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma  pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

(Ingūna Urtāne) 

Plkst. 11.05 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne 

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

(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Gatis Miglāns (LZS)), "Atturas" – 1 (Daiga 

Mieriņa (LZS)), (Arta Deniņa (JKP) un Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma  

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

Plkst. 11.05 I.KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

63.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  daļas nepieciešamību sabiedrības vajadzībām 

(Ingūna Urtāne) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 145 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  daļas nepieciešamību 

sabiedrības vajadzībām” un sagatavot to parakstīšanai. 

64.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunbeitiņi” sadalīšanu un adrešu piešķiršanu 

(Ingūna Urtāne) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 146 “Par nekustamā īpašuma “Jaunbeitiņi” sadalīšanu un adrešu 

piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

65.§ 

Par adreses un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai “Garindriķu sūkņu stacija” 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 147 “Par adreses un lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 

“Garindriķu sūkņu stacija”” un sagatavot to parakstīšanai. 

66.§ 

Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 148 “Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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67.§ 

Par adresi un lietošanas mērķi īpašuma “Gaujmalas mežs” zemes vienībai 8044 008 

0309 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 149 “Par adresi un lietošanas mērķi īpašuma “Gaujmalas mežs” 

zemes vienībai 8044 008 0309” un sagatavot to parakstīšanai. 

68.§ 

Par adrešu likvidēšanu neesošajiem adresācijas objektiem “Vadoņa salā” 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 150 “Par adrešu likvidēšanu neesošajiem adresācijas objektiem 

“Vadoņa salā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

69.§ 

Par adreses maiņu objektiem Veckūlu iela 48, Ādažos 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 151 “Par adreses maiņu objektiem Veckūlu iela 48, Ādažos” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

70.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr. 31. “Par nekustamo 

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

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 152 “Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada 26.janvāra lēmumā 

Nr. 31. “Par nekustamo īpašumu “Kadagas ceļš 17” un “Kadagas ceļš 19” 

atsavināšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

71.§ 

Par nekustamo īpašumu “Kāpas iela 24” un “Ārputnu iela 8” atsavināšanu 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 153 “Par nekustamo īpašumu “Kāpas iela 24” un “Ārputnu iela 8” 

atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

72.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

(Vollijs Kuks) 

Pašvaldības dome izskatīja nekustamā īpašuma Vecupes iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu 

nov. (turpmāk – īpašums) īpašnieku Elitas Pētersones un Gundara Pētersona šā gada 22. 

februāra iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/1081), kurā lūgts mainīt īpašumam nekustamā 
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īpašuma lietošanas mērķi no “Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, kods 0908” uz 

mērķi “Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, kods 0503”. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1. Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu “Ķurzuļi”, “Zābaki”, “Dienvidi”, 

“Pūpēži”, “Pēči”, “Avotiņi” un daļai no nekustamā īpašuma “Ūdensrožu parks” 

detālplānojums apstiprināts ar Ādažu novada domes 2007. gada 27. februāra lēmumu 

Nr. 16. 

2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašuma zemesgabalam 

reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu 

apbūve”, lietošanas mērķa kods 0908. 

3. Atbilstoši apstiprinātajam detālplānojumam un pašvaldības teritorijas plānojumam, 

īpašuma zemesgabals atrodas dabas un apstādījumu teritorijā (DA).  

4. 2015.gadā projekta “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros īpašuma zemesgabalā, divu lielu 

ozolu ielokā izveidots jauns bērnu rotaļu laukums ar šūpolēm, slidkalniņu, līdzsvara 

šūpolēm, vingrošanas stieni, kāpnēm ar auklu tīklu, smilšu kasti un soliņiem. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 17.4. apakšpunktu un 18. punktu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Vecupes iela 15, Kadaga, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 

vienībai 0,2006 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0433 jaunu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – “Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas”, lietošanas 

mērķa kods 0503.  

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļas nekustamā 

īpašuma speciālistam Vollijam Kukam lēmuma izrakstu iesniegt Valsts zemes dienesta 

Rīgas reģionālai pārvaldei reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

informācijas sistēmā.  

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes izpilddirektora 1.vietniekam. 

73.§ 

Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” un “Kanāla iela 77” apvienošanu 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 154 “Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” un “Kanāla iela 77” 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

74.§ 

Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 155 “Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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75.§ 

Par izmaiņām komisijas Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistēmas 

izvērtēšanai sastāvā 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 156 “Par izmaiņām komisijas Ādažu novada pašvaldības policijas 

iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanai sastāvā” un sagatavot to parakstīšanai. 

76.§ 

Par precizējumiem 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr. 15/2022 “Adrešu 

un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi” 

(Ilona Gotharde) 

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

VARAM) šā gada 16. marta atzinumu Nr. 1-18/2054 (turpmāk – atzinums) par pašvaldības šā 

gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 15/2022 “Adrešu un nosaukumu plākšņu 

izvietošanas un noformēšanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi). 

VARAM norāda, ka noteikumos nepieciešams veikt redakcionālus precizējumus, proti, 

pārejas kārtību no pastāvošā tiesiskā regulējuma uz jauno tiesisko regulējumu noteikt 

noslēguma jautājumos, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 

“Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 115. punktam. 

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

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Veikt Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos 

Nr. 15/2022 “Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas noteikumi” 

redakcionālus precizējumus, iekļaujot nodaļas “Pārejas noteikumi” punktus nodaļā 

“Noslēguma jautājumi”, attiecīgi precizējot saistošo noteikumu numerāciju. 

77.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 157 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

78.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 158 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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79.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevām oficiālajiem dokumentiem un 

izklaidējoša rakstura pasākumiem” projektu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 28/2022 “Par pašvaldības nodevām oficiālajiem 

dokumentiem un izklaidējoša rakstura pasākumiem” un sagatavot tos parakstīšanai. 

80.§ 

Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz izglītības iestādi 

(Everita Kāpa) 

Plkst. 11.23 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) un 

Imants Krastiņš (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 159 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz izglītības 

iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 11.24 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

81.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 160 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

82.§ 

Par saistošo noteikumu “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 

26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2022. gadam”” projektu 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 29/2022 “Par grozījumiem Ādažu novada 

pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2022 “Par 

Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

83.§ 

Par aizņēmumu projekta “Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz 

Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana” 1. kārtas īstenošanai 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 161 “Par aizņēmumu projekta “Gaujas ielas atjaunošana posmā no 

Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana”  īstenošanai” 

un sagatavot to parakstīšanai. 
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84.§ 

Par SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru termiņa pagarināšanu 

(Guntis Porietis) 

A. DUNDURS sniedz prezentāciju (2. pielikums).  

J. LEJA, M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, A. DUNDURS, I. KRASTIŅŠ, G. MIGLĀNS, 

K. MIĶELSONE debatē par: 

1. NAI projekta īstenošanu un iepirkumu sadārdzinājumu divās reizēs (A. Dundurs 

skaidro iepirkuma sadārdzinājumu ar resursu cenu pieaugumu tirgū); 

2. uzņēmēju pieprasītajām NAI jaudām un SIA “Ādažu ūdens” kapacitāti; 

Plkst. 11.35 A. DENIŅA piedalās sēdē. 

3. iespējamo tarifa pieaugumu, kas ietekmēs arī novada iedzīvotājus (A. Dundurs 

informē, ka attīrīšanas iekārtas ir pārslogotas un SIA “Ādažu ūdens” nākas maksāt 

sodus, kā arī novada uzņēmēji ir uztraukušies par pieejamo pieslēgumu un jaudām. 

Vērš uzmanību, ka pieslēgumu maksu samaksāja tikai Aizsardzības ministrija un SIA 

“Orkla”. SIA “Ādažu ūdens” plāno pārskatīt tarifu sakarā ar elektroenerģijas cenām); 

4. projekta 2. kārtas īstenošanu – dūņu pārstādi (M. Sprindžuks ierosina veidot 

centralizētu sistēmu kopā ar Carnikavu. A. Dundurs informē, ka Ādaži ir izvēlēti par 

dūņu pārstrādes centru un nosaka divus iespējamos projekta īstenošanas variantus: 1) 

veidot dūņu kompostēšanas lauku vai 2) biogāzes ražošana. Vērš uzmanību, ka nav 

zināms atbalsts iepriekš minētajiem variantiem); 

5. pieslēgumu maksu (A. Dundurs skaidro, ka par pieslēgumu maksu ziņos kopā ar SIA 

“Ādažu ūdens” stratēģiju Attīstības komitejas šā gada 13. aprīļa sēdē); 

6. saules paneļu projekta īstenošanu, kam ir strauja refinansēšanas cena, kā arī 

ierosinājumu īstenot šādu projektu arī citām pašvaldības iestādēm. 

Plkst. 12.05 I. KRASTIŅŠ un R. PAULS atstāja sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 

Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 162 “Par SIA “Ādažu ūdens” valdes locekļa A. Dundura pilnvaru 

termiņa pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 12.05 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

85.§ 

Informatīvs ziņojums par bāriņtiesas pārskatu par darbību 2021.gadā 

(Ineta Stasjule) 

Ziņojums (3. pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

86.§ 

Ziņojums par Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles sistēmas 

izvērtēšanas rezultātiem 

(Māris Sprindžuks) 

Ziņojums (4. pielikums). 
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J. LEJA, M. SPRINDŽUKS, A. DENIŅA, G, MIGLĀNS, D. MIERIŅA, V. BULĀNS debatē 

par: 

1. nepieciešamību izteikt mutisku aizrādījumu atbildīgajiem pašvaldības darbiniekiem 

(M. Sprindžuks vērš uzmanību, ka nevar pašvaldības darbiniekiem uzlikt disciplināro 

sodu, nepamatojot to ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem); 

2. ierosinājumu izskatīt jautājumu slēgtajā daļā; 

3. pašvaldības izpilddirektora atbildību (D. Mieriņa pauž viedokli, ka par sistēmu atbild 

un to uzrauga pašvaldības izpilddirektors. Vērš uzmanību, ka pašvaldības 

izpilddirektora amata aprakstā nav noteikts pienākums uzraudzīt un pārvērtēt sistēmu, 

tāpēc nepieciešams noteikt pienākumu ziņot pašvaldības domei, ko varētu pārvērtēt un 

uzlabot. Uzskata, ka pašvaldības izpilddirektors pilnā mērā ir atbildīgs par iekšējo 

sistēmu); 

4. komisijas atzinumu, ka pašvaldības izpilddirektoram periodiski jāveic pašvaldības 

iestāžu iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšana un par rezultātiem reizi gadā jāziņo 

pašvaldības domes deputātiem un ierosinājumu iekļaut šo pienākumu pašvaldības 

izpilddirektora amata aprakstā; 

5. priekšlikumu balsot un atbalstīt vai noraidīt komisijas ziņojumu, kā arī turpināt 

komisijas darbu (M. Sprindžuks pauž viedokli, ka, ja tiek sodīti pašvaldības 

darbinieki, tad nevar būt apieta cietušo pašvaldības policijas darbinieku tiešā vadība). 

Plkst. 12.28 I. KRASTIŅŠ atstāja sēdi.  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Kristīne Lakševica (LRA), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis 

(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Jānis Leja (S)), "Atturas" – 5 (Arta Deniņa 

(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis 

Miglāns (LZS)), (Imants Krastiņš (JKP) un Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai un atbalstīt Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās 

kontroles sistēmas izvērtēšanas komisijas ziņojumu. 

87.§ 

Ziņojums par dalību Radio SKONTO akcijā “Novadu robežās” 

(Olga Rinkus) 

Ziņojums (5. pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Imants Krastiņš (JKP) un 

Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Sēdi slēdz plkst. 12:34. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


