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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 23. februārī                             Nr. 8 

 

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), Arta Deniņa 

(JKP) (no plkst. 11.24), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP) (no plkst. 11.05), 

Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S) (no plkst. 12.00), Daiga 

Mieriņa (LZS) (līdz plkst. 12.00), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis 

Pauls (LZS). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Arnis Rozītis (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ivo Bērziņš, Diāna Čūriška, Ilona Gotharde, Silvis Grīnbergs, 

Agris Grīnvalds, Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Vollijs Kuks, Edvīns Krūms, Inga Pērkone, 

Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Rita Rossoha-Sadoviča, Nadežda Rubina, Alise Timermane-

Legzdiņa, Zintis Varts. 

citi:  Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Strautiņš” vadītāja Sandra Breidaka, Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 

Alma Brinkmane, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktors Igors Doriņš, SIA “Ādažu 

Ūdens” valdes loceklis Aivars Dundurs, pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

direktors Gunārs Dzenis, Ādažu bibliotēkas vadītāja Mirdza Dzirniece, Carnikavas bibliotēkas 

vadītāja Ilze Ezermale, Ādažu novada pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis, 

Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis, Siguļu pimrsskolas izglītības iestādes “Piejūra” 

vadītāja Antra Krasta, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītāja Sanita 

Kronberga, Tautas nama “Ozolaine” vadītāja Aija Riba, Ādažu novada Sociālā dienesta 

vadītāja Ieva Roze, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadītājas vietniece 

Inga Sparāne, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Dagnija Zilberte. 

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, 

 
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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sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) 

režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 09:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

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

apstiprināšanu. 

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

3. Par dalību Nordplus programmas 2022. gada projektu konkursā. 

4. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru. 

5. Par naudas balvu piešķiršanu audzēkņiem un viņu pedagogiem. 

6. Par nolikuma “Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” projektu. 

7. Par darba grupas izveidi iekļaujošās izglītības modeļa izstrādei. 

8. Par darba grupu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas 

regulējuma izstrādei. 

9. Par pedagoģiskā darba procesu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs 2022. gada vasarā. 

10. Par atveramo 1. klašu skaitu un izglītojamo maksimālo skaitu klasē Ādažu novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. 

11. Par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu 

Ādažu novada pašvaldībā. 

12. Par nolikuma “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijas nolikums” projektu. 

13. Par Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu. 

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

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

15. Par nolikuma “Grozījumi Ādažu novada sociālā dienesta 29.09.2021. nolikumā Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums”” projektu. 

16. Par  pabalsta personas apsveikšanai jubilejā izmaksu naudā. 

17. Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, 

telpu un laukumu  nomas maksām. 

18. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu novada kultūras centra telpu nomu un 

pakalpojumu maksām. 

19. Par telpu nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra”. 

20. Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mežavēji”. 

21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.02018. lēmumā Nr.200 “Par 

pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Strautiņš””. 

22. Par telpu nomas maksu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš”. 

23. Par telpu nomas maksu pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos. 
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24. Par noteikumu “Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi” projektu. 

25. Par noteikumu “Carnikavas bibliotēkas lietošanas noteikumi” projektu. 

26. Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”. 

27. Par kanalizācijas sistēmas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai. 

28. Par saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā” projektu. 

29. Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu. 

30. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

3/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”. 

31. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

5/2022 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs”. 

32. Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabala daļai Cīruļu ielā 13. 

33. Par saistošo noteikumu “Par Carnikavas novada domes 2019. gada 21. augusta 

saistošo noteikumu Nr. SN/2019/23 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” projektu. 

34. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

projektu. 

35. Par komisijas izveidošanu Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles 

sistēmas izvērtēšanai. 

36. Par līguma par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu slēgšanu ar VAS “Latvijas 

dzelzceļš”. 

37. Par zemes vienības nomu Stacija “Carnikava”. 

38. Par nolikuma “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2022”” projektu. 

39. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju. 

40. Par Attīstības programmas (2021-2027) Uzraudzības ziņojumu par 2021.gadu. 

41. Par adreses maiņu zemes vienībai 8044 011 0208. 

42. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām daudzīvokļu mājā Ūbeļu iela 10, Ādažos. 

43. Par nosaukuma piešķiršanu Smilgu ielai un adrešu maiņu. 

44. Par saistošo noteikumu “Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas 

noteikumi” projektu. 

45. Par pašvaldības zemesgabala “Jaunbērziņu skvērs” nomas termiņa pagarināšanu. 

46. Par nekustamo īpašumu Dambju iela 11 un 13, Carnikava zemes vienību apvienošanu. 

47. Par nekustamā īpašuma Ķīvīšu iela 2 zemes vienību apvienošanu. 

48. Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma atcelšanu daļā. 

49. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunbeitiņi”. 

50. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baloži”. 

51. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Utukalns” (Kanāla iela 

25C), Alderi. 

52. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 37. 
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53. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

kartē” projektu. 

54. Par saistošo noteikumu “Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

nolikums” projektu. 

55. Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu. 

56. Par p/a “Carnikavas komunālserviss” darbinieku mēnešalgu apstiprināšanu. 

57. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 41”. 

58. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 44”. 

59. Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss”. 

60. Par piekrišanu zemes Dzērveņu ielā 39 iegūšanai īpašumā. 

61. Par zemes vienības daļas noteikšanu. 

62. Par Ādažu novada domes 2007. gada 28. augusta lēmuma (Nr. 9 §. 5.5.), ar kuru 

izsniegta atļauja organizēt azartspēles Rīgas gatvē 47, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu 

novadā, atcelšanu. 

63. Par saistošo noteikumu “Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” projektu. 

64. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu. 

65. Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā. 

66. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumā 

Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”. 

67. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

68. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

69. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

70. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

71. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda”. 

72. Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām. 

73. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu 

novadā” projektu. 

74. Par Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

41/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas apriti”. 

75. Par precizējumu Ādažu novada pašvaldības 24.11.2021. saistošajos noteikumos Nr. 

37/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā”. 

76. Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā. 

77. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”. 

78. Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. noteikumos Nr. 1 

“Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu. 

79. Informatīvs jautājums par situāciju Ādažu vidusskolas pirmsskolā.  
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80. Darba grupas ziņojums par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju. 

1.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 23. februāra darba kārtības 

apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (LRA)) 

Svītrot no darba kārtības 9. jautājumu “Par Carnikavas novada domes 23.03.2016. nolikuma 

Nr. INA/2016/11 “Par Carnikavas novada izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu 

apbalvošanu” atzīšanu par spēku zaudējušu” un 68. jautājumu “Par Izglītības un jaunatnes 

nodaļas vadītāja iecelšanu amatā”, mainot pārējo jautājumu numerāciju, kā arī papildināt 

darba kārtību ar 75. jautājumu “Par precizējumu Ādažu novada pašvaldības 24.11.2021. 

saistošajos noteikumos Nr. 37/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu Ādažu novadā””, mainot pārējo jautājumu numerāciju, un 80. jautājumu “Darba 

grupas ziņojums par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju”. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Apstiprināt pašvaldības domes šā gada 23. februāra sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1.1. Carnikavas novada domes 2021. gada 26. maija sēdes protokols Nr.9, 7. § “Par 

projekta pieteikuma “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā” 

iesniegšanu biedrības “Jūras zeme” izsludinātajā projektu iesniegumu 

pieņemšanas 12. projektu kārtā”; 

1.2. pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumi: 

1.2.1. Nr.170 “Par transportlīdzekļa SUBARU FORESTER pārdošanu”; 

1.2.2. Nr.223 “Par dežuranta amata vietu Carnikavas Mūzikas un mākslas 

skolā”; 

1.3. pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra lēmumi: 

1.3.1. Nr.192 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma Cīruļu ielā 13 daļas 

atsavināšanu”; 

1.3.2. Nr.199 “Par ceļa servitūta nodibināšanu īpašumā Podnieku iela 14”; 

1.3.3. Nr. 219 “Par biedru naudu biedrībā “Gaujas Partnerība””; 

1.4. pašvaldības domes 2021. gada 22. decembra lēmums Nr.276 “Par speciālās 

atļaujas (licences) izsniegšanu IK “Linumi” komercdarbībai zvejniecībā”; 

1.5. pašvaldības domes šā gada 20. janvāra lēmums Nr.11 “Par pabalstu krīzes 

situācijā”; 

1.6. pašvaldības domes šā gada 26. janvāra lēmumi: 

1.6.1. Nr.13 “Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā”; 

1.6.2. Nr.32 “Par diferencētā maksājuma piemērošanu komunālajiem 

maksājumiem Atpūtas iela 1”; 

1.6.3. Nr.33 “Par nekustamā īpašuma Sintēzes iela 3 nodošanu pārvaldīšanā”; 

1.6.4. Nr.34 “Par līgumu izbeigšanu ar SIA “Grif 93””; 
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1.6.5. Nr.40 “Par telpas nodošanu lietošanā biedrībai “Senči””; 

1.6.6. Nr.45 “Par īres līguma pagarināšanu sociālajam dzīvoklim Ziemeļu iela 

17-6, Lilaste”; 

1.7. šā gada 14. janvāra sēdes protokols Nr.3, 1.§ “Par pašvaldības iestāžu 

peldbaseinu darbības pagaidu pārtraukšanu”; 

1.8. šā gada 26. janvāra sēdes protokola Nr.6: 

1.8.1. 17.§ “Par subsīdijām sportam 2022.gadā”. 

1.8.2. 38.§ “Par grozījumu Ādažu novada domes 30.06.2014. lēmumā “Par 

zemes starpgabalu noteikšanu””. 

1.8.3. 50.§ “Par ģeneratora nomu PSIA “Ādažu slimnīca””. 

1.9. šā gada 9. februāra sēdes protokols Nr.7, 2.§ “Par subsīdiju sporta organizācijas 

darbības nodrošināšanai”. 

2. Cita būtiska informācija: 

2.1. saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras lēmums par SIA “Ādažu Ūdens” 

projekta “Solārās elektrostacijas izbūve” apstiprināšanu, kas ļaus SIA “Ādažu 

Ūdens” saņemt ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu saules bateriju uzstādīšanai 

uz trīs SIA “Ādažu Ūdens” piederošu ēku jumtiem, aptuveni 170000 euro 

apmērā  (85 % no kopējām izmaksām). Projektu plānots realizēt 2022. gadā; 

2.2. pabeigti ugunsdzēsības pagaidu depo ierīkošanas darbi, Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta postenis oficiāli tika atklāts šā gada 17. februārī; 

2.3. darbinieku slimošana un amatu vakances būtiski apgrūtina Ādažu vidusskolas, 

pirmsskolu un aģentūras “Carnikavas komunālserviss” darbu un epizodiski aptur 

Ādažu sporta centra peldbaseina darbību; 

2.4. Pašvaldības darba prioritātes šā gada martā: 

2.4.1. saistošo noteikumu un iekšējo noteikumu pārskatīšana; 

2.4.2. pašvaldības zemes īpašumu atbilstības izvērtēšana pašvaldības autonomo 

funkciju izpildei; 

2.4.3. Iepirkumu plāna un Gada galveno pasākumu plāna pilnvērtīgas izpildes 

uzsākšana; 

2.4.4. aģentūras “Carnikavas komunālserviss” un Īpašumu un infrastruktūras 

nodaļas amatu optimizācijas iespēju izvērtēšana. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par dalību Nordplus programmas 2022. gada projektu konkursā 

(Alma Brinkmane) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 46 “Par dalību Nordplus programmas 2022. gada projektu 

konkursā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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4.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru 

(Česlavs Batņa) 

Ādažu vidusskolai (turpmāk – ĀVS) vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Jaunsardzes 

centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā. Katru gadu programmu apmeklē 

līdz 40 skolēniem no 5.-9. klašu grupas.  

Jaunsardzes centrs ierosina noslēgt ar pašvaldību jaunu sadarbības līgumu, ietverot arī Valsts 

aizsardzības mācības priekšmeta īstenošanu, kas tiks iekļauts vispārējās vidējās izglītības 

programmā 2023. gadā. 

Jaunsargu mācību programmas mērķis un uzdevumi atbilst Ādažu novada Attīstības 

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

izglītība” (uzdevumam “U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību”, pasākumam 

“Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana”) un 

VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām” (uzdevumam 

“U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm”, pasākumam “Ā14.1.10.5. Sadarbība ar 

Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā”).   

Ādažu novada dome un Jaunsardzes centrs 2018. gada 27. jūnijā noslēdza sadarbības līgumu 

Nr. JUR 2018-07/503, taču, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, kā arī pēc izmaiņām 

Militārā dienesta likumā, ir nepieciešams noslēgt jaunu līgumu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Jaunatnes likuma 

8. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta piekto daļu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Pilnvarot pašvaldības domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku noslēgt sadarbības 

līgumu  ar Jaunsardzes centru par jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu 

Ādažu vidusskolā uz nenoteiktu laiku (beztermiņa), nosakot: 

1.1. Ādažu vidusskolas telpu izmantošanu bez maksas, saskaņojot nodarbību norises 

laiku un ar Ādažu vidusskolas direktoru; 

1.2. Ādažu vidusskolas stadionu (atsevišķi vienojoties). 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz šā gada 4. 

martam sagatavot šī nolēmuma 1. punktā noteiktā līguma projektu un organizēt 

parakstīšanu.    

3. Uzdot pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai veikt šī lēmuma 

izpildes kontroli.  

5.§ 

Par naudas balvu piešķiršanu audzēkņiem un viņu pedagogiem 

(Igors Doriņš) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 47 “Par naudas balvu piešķiršanu audzēkņiem un viņu 

pedagogiem” un sagatavot to parakstīšanai. 
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6.§ 

Par nolikuma “Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” projektu 

(Dagnija Zilberte) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 2 “Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par darba grupas izveidi iekļaujošās izglītības modeļa izstrādei 

(Aija Kalvāne) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 48 “Par darba grupas izveidi iekļaujošās izglītības modeļa 

izstrādei” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par darba grupu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas 

regulējuma izstrādei 

(Aija Kalvāne) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 49 “Par darba grupu pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un 

pedagogu apbalvošanas regulējuma izstrādei” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par pedagoģiskā darba procesu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs 2022. gada vasarā 

(Aija Kalvāne) 

Pamatojoties uz Darba likuma 150. pantu, likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  

23. punktu, Izglītības likuma 52. panta pirmās daļas 2. punktu, Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes “Mežavēji” (turpmāk – KPII “Mežavēji”) 2021. gada 16. jūnija iesniegumu Nr. 

KPII/1-12/21/104, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII 

“Strautiņš”) 2021. gada 16. jūnija iesniegumu Nr. ĀPII/1-12/21/103, Carnikavas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Riekstiņš” (turpmāk – CPII “Riekstiņš”) šā gada 26. janvāra iesniegumu 

Nr. CPII/1-33/22/2 un Siguļu pirmsskolas izglītības iestādes “Piejūra” (turpmāk – SPII 

“Piejūra”) šā gada 31. janvāra iesniegumu Nr. SPII/1-11/22/3 par pedagoģiskā darba procesu 

šā gada vasarā, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu KPII “Mežavēji” no šā gada 1. jūlija līdz 31. 

jūlijam. 

2. Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu ĀPII “Strautiņš” no šā gada 1. augusta līdz 31. 

augustam. 

3. Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu CPII “Riekstiņš” no šā gada 1.augusta līdz 

31.augustam. 

4. Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu SPII “Piejūra” no šā gada 1.jūlija līdz 

31.jūlijam. 
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5. Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības 

iestādē (turpmāk – ĀVS PII) no šā gada 28.jūnija līdz 29.jūlijam. 

6. Uzdot KPII “Mežavēji” vadītājai I.Kuzņecovai: 

6.1. pedagoģiskā darba procesa pārtraukuma laikā, sadarbībā ar ĀPII “Strautiņš” 

vadību un KPII “Mežavēji” izglītojamo vecākiem, nodrošināt izglītojamajiem 

izvietošanu un izglītības pakalpojuma saņemšanu ĀPII “Strautiņš”; 

6.2. organizēt KPII “Mežavēji” telpu un mācību resursu sagatavošanu kārtējā mācību 

gada uzsākšanai. 

7. Uzdot ĀPII “Strautiņš” vadītājai S.Breidakai: 

7.1. pedagoģiskā darba procesa pārtraukuma laikā, sadarbībā ar KPII “Mežavēji” 

vadību un ĀPII “Strautiņš” izglītojamo vecākiem nodrošināt izglītojamajiem 

izvietošanu un izglītības pakalpojuma saņemšanu KPII “Mežavēji”; 

7.2. organizēt ĀPII “Strautiņš” telpu un mācību resursu sagatavošanu kārtējā mācību 

gada uzsākšanai. 

8. Uzdot CPII “Riekstiņš” vadītājai S.Kronbergai: 

8.1. pedagoģiskā darba procesa pārtraukuma laikā, sadarbībā ar SPII “Piejūra” vadību 

un CPII “Riekstiņš” izglītojamo vecākiem, nodrošināt izglītojamajiem izvietošanu 

un izglītības pakalpojuma saņemšanu SPII “Piejūra”; 

8.2. organizēt CPII “Riekstiņš”  telpu un mācību resursu sagatavošanu kārtējā mācību 

gada uzsākšanai. 

9. Uzdot SPII “Piejūra” vadītājai A.Krastai: 

9.1. pedagoģiskā darba procesa pārtraukuma laikā, sadarbībā ar CPII “Riekstiņš” 

vadību un SPII “Piejūra” izglītojamo vecākiem, nodrošināt izglītojamajiem 

izvietošanu un izglītības pakalpojuma saņemšanu CPII “Riekstiņš”; 

9.2. organizēt SPII “Piejūra” telpu un mācību resursu sagatavošanu kārtējā mācību 

gada uzsākšanai. 

10. Uzdot Ādažu vidusskolas direktoram Č.Batņam: 

10.1. pedagoģiskā darba procesa pārtraukuma laikā, sadarbībā ar  SPII “Strautiņš” 

vadību un ĀVS PII izglītojamo vecākiem, nodrošināt izglītojamajiem 

izvietošanu un izglītības pakalpojuma saņemšanu ĀPII “Strautiņš”; 

10.2. organizēt ĀVS PII telpu un mācību resursu sagatavošanu kārtējā mācību gada 

uzsākšanai. 

10.§ 

Par atveramo 1. klašu skaitu un izglītojamo maksimālo skaitu klasē Ādažu novada 

pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 

(Aija Kalvāne) 

M. SPRINDŽUKS, A. KALVĀNE, K. MIĶELSONE, Č. BATŅA, D. MIERIŅA debatē par: 

1. 1. klašu skaitu un projekta nosacījumiem, kas nosaka rezultatīvos rādītājus (Č. Batņa 

informē, ka 1. klašu skaits, kas atrunāts projektā, jau ir sasniegts, ņemot vērā strauju 

skolēnu skaita pieaugumu Ādažu sākumskolā); 

2. pašvaldības rīcību gadījumā, ja tiks pieteikts lielāks skolēnu skaits, nekā ir iespējams 

uzņemt (Č. Batņa informē, ka, ja tiks uzņemti visi pieteiktie bērni, tad būs jāatsakās no 

speciālajiem kabinetiem. K. Miķelsone uzsver, ka paralēlē jābūt astoņām klasēm un, ja 

Ādažu sākumskolā nav vietas visiem 1. klases skolēniem, tad pašvaldībai ir jāmeklē 
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risinājumi. Pauž viedokli par nepieciešamību organizēt tikšanās ar Centrālo finanšu un 

līgumu aģentūru. Č. Batņa vērš uzmanību pedagogu trūkumam, kā arī informē, ka par 

strauju skolēnu skaita pieaugumu un nepieciešamību risināt situāciju informēja 

deputātus šā gada janvārī. D. Mieriņa pauž viedokli, ka nodrošinot vietas 1. klases 

skolēniem var, pārplānojot vidusskolas kapacitāti, jo sākumskolas izglītība ir obligāta, 

atšķirībā no vidusskolas izglītības. A. Kalvāne pauž viedokli, ka viens no risinājumiem 

uzņemt 1. klases skolēnus ir izmantot speciālos kabinetus, kā arī, ja nepieciešams, 

pašvaldības dome var sasaukt ārkārtas sēdi, lemjot par situācijas risinājumiem. Vērš 

uzmanību, ka nevar prognozēt, vai pēc Carnikavas pamatskolas pārbūves būs skolēni, 

kuri atgriezīsies mācīties tajā skolā, jo dzīvo Carnikavā. M. Sprindžuks pauž viedokli, 

ka Carnikavas pamatskola varētu būt nepiepildīta kādu laiku, kā arī būs pieejamas 

brīvas telpas Garajā ielā.). 

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

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

Lakševica (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Māris 

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

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 50 “Par 1. klasēm 2022./2023. mācību gadā pašvaldības 

vispārējās izglītības iestādēs” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu 

Ādažu novada pašvaldībā 

(Aija Kalvāne) 

Pārresoru koordinācijas centrs (turpmāk – PKC) un biedrība “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās 

terapijas asociācija” (turpmāk – biedrība) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām no 2020. gada 

īsteno valsts finansētu agrīnās intervences multimodālo programmu “STOP 4-7” par valsts 

finansējumu. 

Programma paredzēta bērniem vecumā 4-7 gadi ar uzvedības problēmām. Speciālistu 

komanda vienlaicīgi atsevišķās grupās strādā gan ar bērnu, gan vecākiem, gan skolotājiem. 

Programmas mērķis ir mazināt bērnu problemātisko uzvedību, mācot vecākus un pedagogus 

vairāk izmantot pozitīvu audzināšanu un pakāpeniski izslēgt nekonsekvenci un bardzību. 

Vienas programmas darbs ar vienu grupu (12 bērni) norit 10 nedēļas un ietver: 

• bērnu izvērtēšanas 2 konsultācijas; 

• sociālo prasmju treniņu 10 nodarbības bērniem (viena nodarbība nedēļā 6 stundas); 

• 10 nodarbības vecākiem (viena nodarbība nedēļā 2 stundas); 

• 4 nodarbības ar bērnu pedagogiem (3 stundas); 

• individuāls atbalsts bērniem, vecākiem un pedagogiem atbilstoši vajadzībām. 

Pašvaldība sniedz atbalstu speciālistu komandas atlasei (komandu veido reģionā strādājoši 

psihologi un pedagogi), kā arī telpas un administratīvo atbalstu intervences grupu 

organizēšanā. Valsts finansē komandas apmācību un atalgojumu. 

Slēdzot trīspusēju sadarbības līgumu ar PKC un biedrību, pašvaldībai būs pienākums: 

• deleģēt 2 psihologus, 2 pedagogus, koordinatoru un rezerves speciālistus programmas 

īstenošanai pašvaldībā; 

• noteikt pienākumu deleģētajiem speciālistiem piedalīties programmas aktivitātēs; 
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• programmas īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko atbalstu (piemērotas telpas, 

transports, bērnu ēdināšana, pirmsskolas bērnu testēšana dalībai klātienes grupu darbā, 

ja nepieciešams). 

Programmas īstenošanai (materiāltehniskais nodrošinājums un bērnu ēdināšana) no 

pašvaldības 2022. gada budžeta līdzekļiem nepieciešami aptuveni 300 euro. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 95. panta pirmo un otro daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 54. panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61. panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Sadarboties un slēgt sadarbības līgumu (1. pielikums) ar Pārresoru koordinācijas 

centru un biedrību “Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija” multimodālās 

agrīnās intervences programmas STOP 4-7 ieviešanai un īstenošanai Ādažu novada 

pašvaldībā. 

2. Uzdot pašvaldības domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam parakstīt šī nolēmuma 1. 

punktā noteikto līgumu. 

3. Deleģēt dalībai programmā speciālistu komandu un rezerves speciālistus: 

3.1. Inga SPARĀNE, KPII “Mežavēji” vadītājas vietniece, programmas koordinatore; 

3.2. Gundega ULME, SPII “Piejūra” psiholoģe-speciālais pedagogs, programmas 

psiholoģe; 

3.3. Inese PIZIKA, ĀPII “Strautiņš” psiholoģe, programmas psiholoģe; 

3.4. Sabīne PRAŅĒVIČA, SPII “Piejūra” pirmsskolas pedagogs, programmas 

pedagogs; 

3.5. Aļevtina BALODE, ĀPII “Strautiņš” speciālais pedagogs, programmas pedagogs; 

3.6. Ramona PUNKSTIŅA, CPII “Riekstiņš” psiholoģe, programmas rezerves 

psiholoģe; 

3.7. Anete SPROĢE, CPII “Riekstiņš” pirmsskolas pedagogs, programmas rezerves 

pedagogs. 

4. Segt nepieciešamos līdzekļus 300 euro apmērā no pašvaldības administrācijas 

Izglītības un jaunatnes nodaļas 2022. gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 2239 – 

precizētas SIA “ZZ Dats” pirmsskolas rindu datorprogrammas funkcionalitātes 

paplašināšanas izmaksas). 

5. Uzdot pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai kontrolēt šī 

nolēmuma izpildi. 

12.§ 

Par nolikuma “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas komisijas nolikums” projektu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 3 “Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 
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13.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 

programmu licencēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par Ādažu novada pašvaldības interešu izglītības un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas sastāva 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

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 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 9/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. 

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

un sagatavot tos parakstīšanai. 

15.§ 

Par nolikuma “Grozījumi Ādažu novada sociālā dienesta 29.09.2021. nolikumā Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums”” projektu 

(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 4 “Grozījumi Ādažu novada sociālā dienesta 29.09.2021. 

nolikumā Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

16.§ 

Par  pabalsta personas apsveikšanai jubilejā izmaksu naudā 

(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 52 “Par  pabalsta personas apsveikšanai jubilejā izmaksu naudā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, 

telpu un laukumu  nomas maksām 

(Edvīns Krūms) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 53 “Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas 

pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  nomas maksām” un sagatavot to parakstīšanai. 
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18.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Ādažu novada kultūras centra telpu nomu un 

pakalpojumu maksām 

(Aija Riba) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 54 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu novada kultūras centra 

telpu nomu un pakalpojumu maksām” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par telpu nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē “Piejūra” 

(Antra Krasta) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 55 “Par telpu nomas maksu Siguļu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Piejūra”’ un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mežavēji” 

(Irēna Kuzņecova) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 56 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas 

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

21.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.02018. lēmumā Nr.200 “Par pakalpojumu 

cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”” 

(Sandra Breidaka) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 51 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.02018. lēmumā 

Nr.200 “Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības 

iestādē “Strautiņš”” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par telpu nomas maksu Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riekstiņš” 

(Sanita Kronberga) 

D. MIERINA ierosina noteikt Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādē “Riestiņš” atlaides 

telpu nomas maksām, līdzīgi, kā pārējās pirmsskolas izglītības iestādēs novadā (piemēram, 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” vai Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

“Mežavēji”). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 58 “Par telpu nomas maksu Carnikavas pirmsskolas izglītības 

iestādē “Riekstiņš”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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23.§ 

Par telpu nomas maksu pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos 

(Ivo Bērziņš) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 59 “Par telpu nomas maksu pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, 

Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par noteikumu “Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi” projektu 

(Mirdza Dzirniece) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 4 “Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

25.§ 

Par noteikumu “Carnikavas bibliotēkas lietošanas noteikumi” projektu 

(Ilze Ezermale) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 5 “Carnikavas bibliotēkas lietošanas noteikumi” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

26.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija” 

(Aija Riba) 

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

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

Lakševica (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Māris 

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

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 60 “Par iestāšanos biedrībā “Pierīgas tūrisma asociācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par kanalizācijas sistēmas nodošanu Ādažu novada pašvaldībai 

(Aivars Dundurs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 61 “Par kanalizācijas sistēmas nodošanu Ādažu novada 

pašvaldībai” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par saistošo noteikumu “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā” projektu 

(Oskars Feldmanis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 10/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu 

novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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29.§ 

Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu 

(Agris Grīnvalds) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 62 “Par maksas noteikšanu par paraksta apliecināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

3/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” 

(Agris Grīnvalds) 

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

VARAM) šā gada 11. februāra atzinumu Nr. 1-18/1142 (turpmāk – atzinums) par pašvaldības 

šā gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība” (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. noteikumu 4.6. apakšpunkts ir svītrojams, jo pašvaldība var patstāvīgi iegūt izziņu no 

Sodu reģistra par tām Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā 

noteiktajām personām, kuras īstenos programmu; 

3. noteikumi ir papildināmi ar 5. punktu, norādot, ka Licences pieprasītājiem 4.3.2., 4.4. 

un 4.5. apakšpunktos norādīto informāciju iesniedz gadījumos, ja pašvaldība objektīvu 

iemeslu dēļ to pati nevar iegūt. Vienlaicīgi, jāveic grozījumi pārējo punktu numerācijā, 

lai tie būtu secīgi; 

4. jāprecizē 20. punkts, norādot, ka Komisijas lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada 

pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijai, iesniedzot iesniegumu 3. punktā 

noteiktajā kārtībā. Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmumu var apstrīdēt 

Administratīvajā rajona tiesā. 

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, 45. panta 

ceturto daļu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. Nr. 

3/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”.  

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Nosūtīt lēmumu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 
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31.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

5/2022 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” 

(Agris Grīnvalds) 

Pašvaldības dome izskatīja VARAM šā gada 4. februāra atzinumu Nr. 1-18/926 (turpmāk – 

atzinums) par pašvaldības šā gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2022 “Par 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs” (turpmāk – noteikumi). 

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

precizējams 9. punkts, norādot, ka saskaņojumu izsniedz uz pieprasīto laika periodu viena 

kalendārā gada ietvaros. 

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 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošos noteikumus Nr. Nr. 

5/2022 “Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs”.  

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 12/2022 “Par alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecību novietnēs” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Nosūtīt lēmumu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

32.§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabala daļai Cīruļu ielā 13 

(Agris Grīnvalds) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 63 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu zemesgabala daļai Cīruļu 

ielā 13” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par saistošo noteikumu “Par Carnikavas novada domes 2019. gada 21. augusta saistošo 

noteikumu Nr. SN/2019/23 “Par kultūras finansiālo atbalstu Carnikavas novadā” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem”” projektu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 13/2022 “Par Carnikavas novada domes 2019. gada 

21. augusta saistošo noteikumu Nr. SN/2019/23 “Par kultūras finansiālo atbalstu 

Carnikavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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34.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

projektu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 14/2022 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

35.§ 

Par komisijas izveidošanu Ādažu novada pašvaldības policijas iekšējās kontroles 

sistēmas izvērtēšanai 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 64 “Par komisijas izveidošanu Ādažu novada pašvaldības 

policijas iekšējās kontroles sistēmas izvērtēšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par līguma par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu slēgšanu ar VAS “Latvijas 

dzelzceļš” 

(Ilona Gotharde, Gunārs Dzenis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 65 “Par līguma par zemes lietošanas tiesību aprobežojumu 

slēgšanu ar VAS “Latvijas dzelzceļš”” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par zemes vienības nomu Stacija “Carnikava” 

(Ilona Gotharde, Gunārs Dzenis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 66 “Par zemes vienības nomu Stacija “Carnikava”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

38.§ 

Par nolikuma “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2022”” projektu 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 5 “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām 

“Sabiedrība ar dvēseli 2022”” un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 67 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2021-2027) 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

40.§ 

Par Attīstības programmas (2021-2027) Uzraudzības ziņojumu par 2021.gadu 

(Inga Pērkone) 

Pašvaldības dome ar 2021. gada 27. jūlija lēmumu Nr.17 “Par Ādažu novada Attīstības 

programmas 2021. – 2027. gadam un Vides pārskata par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas aktualizāciju un Attīstības programmu apstiprināšanu” apstiprināja Ādažu novada 

attīstības programmu 2021. – 2027. gadam (turpmāk – Attīstības programma). 

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģisko daļu, pašvaldībai jāveic ikgadējā uzraudzības 

ziņojuma sagatavošana, t.sk. par: 

• veiktajām darbībām mērķu un uzdevumu sasniegšanai; 

• darbības rādītāju izpildes progresu; 

• konstatētajām novirzēm no plānotā un to skaidrojumu; 

• secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots Attīstības programmas izpildes uzraudzības 

ziņojums par 2021. gadu, ietverot: 

1. informāciju par Rīcības plāna uzdevumu izpildi, t.sk., novirzēm no plāna un to 

skaidrojumu (2. pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem uzdevumiem, kuru 

sākuma vai izpildes termiņš ir 2021. gads, kā arī, ja uzdevums tika noteikts kā regulāri 

veicams (2. pielikuma pēdējā aile). 

2. informāciju par Investīciju plāna izpildi, t.sk., novirzes no plāna un to paskaidrojumu 

(3. pielikums). Informācija sniegta tikai par tiem uzdevumiem, kuru sākuma vai 

izpildes termiņš ir 2021. gads, kā arī, ja uzdevums tika noteikts kā regulāri veicams (3. 

pielikuma pēdējā aile). 

3. 2021.gadā īstenoto projektu tabula (4. pielikums). 

4. informāciju par aktualizētajiem Attīstības programmas uzraudzības indikatoriem uz 

2021. gada 31. decembri, bez aptaujas rezultātiem (5. pielikums). 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu, kā arī pašvaldības 

domes Attīstības komitejas šā gada 9 februāra un Finanšu komitejas šā gada 16. februāra 

atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Apstiprināt Ādažu novada Attīstības programmas 2021. – 2027. gadam Uzraudzības 

ziņojumu par 2021.gadu. 

41.§ 

Par adreses maiņu zemes vienībai 8044 011 0208 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 68 “Par adreses maiņu zemes vienībai 8044 011 0208” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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42.§ 

Par adrešu piešķiršanu telpu grupām daudzīvokļu mājā Ūbeļu iela 10, Ādažos 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 69 “Par adrešu piešķiršanu telpu grupām daudzīvokļu mājā Ūbeļu 

iela 10, Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 

Par nosaukuma piešķiršanu Smilgu ielai un adrešu maiņu 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 70 “Par nosaukuma piešķiršanu Smilgu ielai un adrešu maiņu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

44.§ 

Par saistošo noteikumu “Adrešu un nosaukumu plākšņu izvietošanas un noformēšanas 

noteikumi” projektu 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 15/2022 “Adrešu un nosaukumu plākšņu 

izvietošanas un noformēšanas noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

45.§ 

Par pašvaldības zemesgabala “Jaunbērziņu skvērs” nomas termiņa pagarināšanu 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 71 “Par pašvaldības zemesgabala “Jaunbērziņu skvērs” nomas 

termiņa pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

46.§ 

Par nekustamo īpašumu Dambju iela 11 un 13, Carnikava zemes vienību apvienošanu 

(Zintis Varts) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 72 “Par nekustamo īpašumu Dambju iela 11 un 13, Carnikava 

zemes vienību apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

47.§ 

Par nekustamā īpašuma Ķīvīšu iela 2 zemes vienību apvienošanu 

(Zintis Varts) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 73 “Par nekustamā īpašuma Ķīvīšu iela 2 zemes vienību 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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48.§ 

Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma atcelšanu daļā 

(Silvis Grīnbergs) 

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

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

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

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

PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 74 “Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma atcelšanu 

daļā” un sagatavot to parakstīšanai. 

49.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunbeitiņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 75 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Jaunbeitiņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

50.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baloži” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 76 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Baloži”” un sagatavot to parakstīšanai. 

51.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Utukalns” (Kanāla iela 

25C), Alderi 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 77 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam 

“Utukalns” (Kanāla iela 25C), Alderi” un sagatavot to parakstīšanai. 

52.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 37 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 78 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas 

ielā 37” un sagatavot to parakstīšanai. 

53.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai 

būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma 

kartē” projektu 

(Ainārs Grikmanis) 
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16/2022 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu, izdarot atzīmi paskaidrojuma rakstā vai 

apliecinājuma kartē” un sagatavot tos parakstīšanai. 

54.§ 

Par saistošo noteikumu “Pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

nolikums” projektu 

(Gunārs Dzenis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17/2022 “Pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” nolikums” un sagatavot tos parakstīšanai. 

55.§ 

Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu 

(Gunārs Dzenis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 79 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturēšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

56.§ 

Par p/a “Carnikavas komunālserviss” darbinieku mēnešalgu apstiprināšanu 

(Gunārs Dzenis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 80 “Par p/a “Carnikavas komunālserviss” darbinieku mēnešalgu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

57.§ 

Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 41” 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 81 “Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 41”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

58.§ 

Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 44” 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 82 “Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 44”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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59.§ 

Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss” 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 83 “Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības 

aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”” un sagatavot to parakstīšanai. 

60.§ 

Par piekrišanu zemes Dzērveņu ielā 39 iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 84 “Par piekrišanu zemes Dzērveņu ielā 39 iegūšanai īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

61.§ 

Par zemes vienības daļas noteikšanu 

(Vollijs Kuks) 

Pašvaldības dome 2021.gada 24.novembrī pieņēma lēmumu Nr.202 “Par nomas līguma 

slēgšanu par zemi “Ķulleni”. Ar minēto lēmumu nolemts slēgt līgumu starp pašvaldības domi 

un zemes īpašnieku (turpmāk – īpašnieks) par nekustamā īpašuma “Kulleni”, Baltezerā, 

Ādažu pagastā, Ādažu novadā, kadastra numurs 80440130142, ietilpstošās zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 80440130507 daļas (0,19 ha platībā, izpildot kadastrālo uzmērīšanu, 

zemes vienības platība var tikt precizēta) nomu uz 30 gadiem ar mērķi nodrošināt un uzturēt 

publiski pieejamu, labiekārtotu peldvietu saskaņā ar nomas objekta novietojuma shēmu. 

Starp pašvaldības domi un īpašnieku 2021.gada 13.decembrī noslēgts Zemes nomas līgums 

Nr. JUR 2021-12/992 par “Ķulleni” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0507 

daļas 0,19 ha platībā nomu. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 10. pantu, 15. panta 1.punkta a) 

apakšpunktu, 17. un 18. pantu, Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr. 263         

“Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 21. punktu un 

Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 

2.2. un 16.1. apakšpunktu un 18. punktu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma “Ķulleni”, Baltezers, Ādažu pagasts, Ādažu novads, 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0507 zemes vienības daļu 0,19 ha 

platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu (6. pielikums).  

2. Noteikt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0507 daļai 0,19 ha platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, 

lietošanas mērķa kods 0503. 

3. Saglabāt zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0507 daļai 0,3407 platībā 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļauta saimnieciskā darbība nav 

pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, lietošanas mērķa 

kods 0501. 
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4. Noteikt, ka zemes vienības daļu platības var tikt precizētas pēc robežu kadastrālās 

uzmērīšanas 

5. Uzdot pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras daļas nekustamā 

īpašuma speciālistam V. Kukam lēmuma izrakstu ar grafisko pielikumu nosūtīt Valsts 

zemes dienesta Rīgas reģionālai pārvaldei reģistrēšanai Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra informācijas sistēmā.  

6. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram kontrolēt šī nolēmuma izpildi. 

62.§ 

Par Ādažu novada domes 2007. gada 28. augusta lēmuma (Nr. 9 §. 5.5.), ar kuru 

izsniegta atļauja organizēt azartspēles Rīgas gatvē 47, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu 

novadā, atcelšanu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 85 “Par Ādažu novada domes 2007. gada 28. augusta lēmuma 

(Nr. 9 §. 5.5.), ar kuru izsniegta atļauja organizēt azartspēles Rīgas gatvē 47, Ādažos, 

Ādažu pagastā, Ādažu novadā, atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

63.§ 

Par saistošo noteikumu “Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” projektu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Nodot saistošo noteikumu “Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” projektu 

sabiedriskajai apspriešanai. 

64.§ 

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

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 

Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Daiga Mieriņa 

(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Māris Sprindžuks 

(LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Sniedze Brakovska (Par!, JV)), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 6 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 22.12.2021. 

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

parakstīšanai. 

65.§ 

Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 86 “Par izmaiņām Ādažu novada sociālā dienesta struktūrā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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66.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 

43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 87 “Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

67.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 88 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

68.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 89 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

69.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 90 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

70.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Everita Kāpa) 

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

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

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

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

PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 91 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

71.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 92 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

72.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa izmaiņām 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 93 “Par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņa 

izmaiņām” un sagatavot to parakstīšanai. 

73.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu 

novadā” projektu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 18/2022 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu 

ģimenēm Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

74.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

41/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas apriti” 

(Everita Kāpa) 

Pašvaldības dome izskatīja VARAM šā gada 25. janvāra atzinumu Nr. 1-18/616 (turpmāk – 

atzinums) par pašvaldības domes 2021. gada 28. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 

41/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas apriti”  (turpmāk – noteikumi). 

Atzinumā norādīts, ka   

1. Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 

(turpmāk – ēku būvnoteikumi) 28., 29., 31. un 33. punkts noteic, ka, ierosinot kādu no 

iepriekš minēto punktu būvniecības iecerēm (jauna būvniecība, pārbūve, ēkas 

novietošana), būvvaldē iesniedz būvprojektu minimālajā sastāvā, kurš sastāv no 

būvprojekta ģenerālplāna atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā uz topogrāfiskā plāna. 

Anotācijā tiek skaidrots, ka būvprojekts minimālā sastāvā jāizstrādā uz derīga 

topogrāfiskā plāna un ieceres brīdī tam jābūt aktuālam (tātad saskaņotam, mērnieka 

parakstītam un reģistrētam pašvaldībā). Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 24. 

aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 

centrālās datubāzes noteikumi” 81. punktu topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir 

viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā 

pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne ilgāku par diviem gadiem. Ņemot 

vērā, ka iepriekš minētie noteikumi nenodrošina topogrāfiskā plāna nepārtrauktu 

aktualitātes apliecināšanu, pēc būvniecības ieceres akcepta, izstrādājot būvprojektu, 

būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildes laikā netiek izvirzīta prasība nodrošināt 

topogrāfiskā plāna aktualitāti (derīgumu). Līdz ar to pašvaldības prasība par aktuālu 

topogrāfisko plānu 14. un 15. punktā regulētajos gadījumos jau ir atrunāta ēku 

būvnoteikumos, un pašvaldība šos jautājumus nav pilnvarota regulēt. 

Tādējādi lūdzam svītrot saistošo noteikumu 14. un 15. punktu;  
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2. svītrot saistošo noteikumu 5. punkta otro teikumu, kurā noteikts 10 (desmit) darba 

dienu termiņš topogrāfiskā plāna saskaņošanai ar tiem inženiertīklu turētājiem, kas ir 

atbildīgi par inženiertīkliem teritorijā, kurā veikta topogrāfiskā uzmērīšana. Šā 

jautājuma regulēšanai pašvaldībai nav pilnvarojuma;  

3. precizēt saistošo noteikumu 7. punktu un noteikt tajā visus tos inženierkomunikāciju 

turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos plānus, kas 

izstrādāti attiecīgās pašvaldības teritorijā. Atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 24. 

aprīļa noteikumu Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 

centrālās datubāzes noteikumu” 69. punkta regulējumu inženierkomunikāciju turētāji 

uzskaitāmi pašvaldības saistošajos noteikumos.  

Ņemot vērā VARAM atzinuma saturu par noteikumiem un citu pašvaldību jaunos publicētos 

noteikumus par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas apriti, pašvaldības dome konstatēja, ka VARAM nav vienots viedoklis par 

noteikumos ietveramajām normām, bet atzinumi tiek sagatavoti pēc katra jurista, kura 

izskatīšanā nonāk konkrētie noteikumi, juridisko normu interpretācijas. Tā, piemēram, 

VARAM par atbilstošu atzinis:  

Saldus  novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 41/2021 “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus 

novadā” p. 21.,  Madonas  novada pašvaldības 2021. gada 21. septembra saistošo noteikumu 

Nr. 7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā” 

p. 13. (atbilstoši būvniecības regulējošajiem normatīviem, būvvalde nesaskaņo būvprojektus, 

ja topogrāfiskais plāns nav reģistrēts datubāzē). Tieši šāds regulējums ir arī pašvaldības 

noteikumos. 

Saldus novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 41/2021 “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus 

novadā” p. 11.,  Madonas  novada pašvaldības 2021. gada 21. septembra saistošo noteikumu 

Nr. 7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā” 

p. 14. (Objektu pieņemšana ekspluatācijā netiek veikta, ja izpildmērījuma plāns vai būvju 

nojaukšanas (demontāžas) izpildmērījuma plāns nav reģistrēts datubāzē), Siguldas novada 

pašvaldības 2021. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 31 “Par augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Siguldas novadā” p. 13. Šāds regulējums ir arī 

pašvaldības noteikumos. 

Saldus novada pašvaldības 2021. gada 26. augusta saistošo noteikumu Nr. 41/2021 “Par 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību un izcenojumiem Saldus 

novadā” p. 5.,  Madonas  novada pašvaldības 2021. gada 21. septembra saistošo noteikumu 

Nr. 7 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novadā” 

p. 5 (Inženiertīklu turētāju saskaņošanas termiņš nevar būt ilgāks par 10 darbdienām no 

topogrāfiskās informācijas saņemšanas dienas). Šāds regulējums ir arī pašvaldības 

noteikumos. 

Attiecībā uz nepieciešamību precizēt saistošo noteikumu 7. punktu un noteikt tajā visus tos 

inženierkomunikāciju turētājus, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot visus topogrāfiskos 

plānus, pašvaldība norāda, ka noteikumos ir norādīti visi tie, ar kuriem obligāti nepieciešams 

saskaņot, bet noteikumos nevar norādīt pilnīgi visus inženierkomunikāciju turētājus, jo 

saskaņošana ir atkarīga no īpašuma atrašanās vietas, institūcijas ar kurām ir jāskaņo var 

mainīties, tāpēc aktualizēto sarakstu norāda pašvaldības tīmekļa vietnē, kas ir publiski 

pieejama. Šādas regulējums ir arī citām pašvaldībām (piemēram, Madonai).           

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības dome nepiekrīt VARAM atzinumā norādītajam.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 
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atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

1. Atstāt spēkā pašvaldības domes 2021. gada 28. decembra saistošos noteikumus 

41/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas apriti” un publicēt tos. 

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

reģionālās attīstības ministrijai. 

75.§ 

Par precizējumu Ādažu novada pašvaldības 24.11.2021. saistošajos noteikumos Nr. 

37/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu novadā” 

(Everita Kāpa) 

Ņemot vērā pārrakstīšanās kļūdu pašvaldības domes 2021. gada 24. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 37/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ādažu 

novadā”, nepieciešams precizēt to 10. punktu. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Veikt redakcionālu labojumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 37/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piešķiršanu Ādažu novadā”, aizstājot 10. punktā ciparus “33.5” ar cipariem “32.5.” 

76.§ 

Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 

Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Daiga Mieriņa 

(LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Māris Sprindžuks 

(LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Sniedze Brakovska (Par!, JV)), PAŠVALDĪBAS 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 7 “Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

77.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembrī lēmumā Nr. 290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 94 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 22. 

decembrī lēmumā Nr. 290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

78.§ 

Par noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. noteikumos Nr. 1 

“Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 8 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 27.07.2021. noteikumos 

Nr. 1 “Iepirkumu organizēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

*** 

M. SPRINDŽUKS ierosina, pamatojoties uz Ādažu vidusskolas direktora Česlava Batņas 

lūgumu, izskatīt kā pēdējo darba kārtības 79. jautājumu “Informatīvs jautājums par situāciju 

Ādažu vidusskolas pirmsskolā”. 

Deputāti piekrīt ierosinājumam un izskata darba kārtības 80. jautājumu “Darba grupas 

ziņojums par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju”. 

*** 

80.§ 

Darba grupas ziņojums par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju 

(Kerola Dāvidsone) 

Darba grupas ziņojums un pielikums pie tā (7. pielikums) un prezentācija (8. pielikums). 

Plkst. 11.05 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

K. DĀVIDSONE, M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, K. LAKŠEVICA, S. BRAKOVSKA, I. 

KRASTIŅŠ, I. DORIŅŠ, L. RAISKUMA, E. KĀPA debatē par: 

1. darba grupas locekļu dažādiem viedokļiem un iespēju nodrošināt profesionālās 

izglītības attīstību dažādos modeļos (M. Sprindžuks pauž viedokli, ka profesionālās  

izglītības sistēma ir liela un dārga, kā arī tai attīstībai jābūt kontrolētai. Norāda uz 

nepieciešamību uzlabot pakalpojumu klāstu, lai audzēkņi nepārtrauktu mācības); 

2. audzēkņu mācību pārtraukšanas iemesliem (K. Lakševica informē, ka Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolā mācību pārtraukušo audzēkņu skaits nepārsniedz 10 % no audzēkņu 

kopējā skaita. Par iemesliem min: 1) audzēknis mācījās divās programmās un tika 

izvēlēta viena; 2) maina skolu uz citu; 3) interešu maiņa vai dzīvesvietas maiņa. S. 

Brakovska informē, ka tika pārtrauktas mācības Carnikavas Mūzikas un mākslas 

skolas (turpmāk – CMMS) mācību kvalitātes un komunikācijas ar skolotājiem dēļ. I. 

Doriņš informē, ka CMMS audzēkņi pārtrauc mācības: 1) sakarā ar skolu maiņām un 

grūtībām, saistītām ar nokļūšanu CMMS (jāšķērso dzelzceļš); 2) ārkārtējas situācijas 

dēļ, jo neapmierina attālinātas mācības; 

3. darba grupas priekšlikumu aprunāties ar audzēkņu vecākiem un pedagogiem par 

turpmāko abu skolu darbības modeli (K. Lakševica informē, ka nav apmierināta ar 

pielikumu pie ziņojuma, jo darba grupas locekļi ļoti atšķirīgi skatās uz lietām un 

kopsakarības nevarēja saskatīt. Pauž viedokli, ka jābūt stratēģijai, kas palīdzēs sakārtot 

arī skolu tīklu. Uzskata, ka nepieciešams uzklausīt mērķa grupas, to bažas. Vērš 

uzmanību CMMS telpu jautājumam – nav skaidrs, vai CMMS varēs izmantot 

Carnikavas pamatskolas telpas. Pauž viedokli, ka pašvaldībai nepieciešams uzņemties 

dibinātāja atbildību, jo ir problēmas ar CMMS vadību); 

Plkst. 11.24 A. DENIŅA piedalās sēdē. 

4. nepieciešamību nodrošināt sistēmas nepārtrauktību (I. Krastiņš pauž viedokli, ka 

CMMS sakarā ar direktora un direktora vietnieces atlūgumiem iestājas vadības krīze. 

Uzskata, ka CMMS netiek likvidēta, bet celta jaunā kvalitātē – tiks veikta iestādes 

reorganizācija, paņemot labākās lietas no abām skolām. Izsaka pateicību CMMS 

direktoram I. Doriņam un direktora vietniecei A. Volkovai par paveikto darbu, kā arī 

informē, ka atbalsta CMMS reorganizāciju); 
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5. izglītības procesa organizēšanu CMMS un nepieciešamību organizēt sarunas ar 

audzēkņu vecākiem un pedagogiem (M. Sprindžuks ierosina iecelt K. Lakševicu par 

CMMS direktora p.i. un pilnvarot runāt ar CMMS audzēkņu vecākiem un 

pedagogiem. K. Lakševica piekrīt piedāvājumam). 

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

NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Atbalstīt K. Lakševicas iecelšanu par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas 

direktora p.i. uz skolas direktora I. Doriņa prombūtnes laiku. 

80.§ 

Informatīvs jautājums par situāciju Ādažu vidusskolas pirmsskolā 

(Česlavs Batņa) 

Prezentācija (9. pielikums). 

Č. BATŅA, I. KRASTIŅŠ, M. SPRINDŽUKS, A. KALVĀNE, S. BRAKOVSKA, D. 

MIERIŅA, K. MIĶELSONE, E. KĀPA debatē par: 

1. iespēju slēgt Ādažu vidusskolas pirmsskolas “Ābecīšu” grupu uz nenoteiktu laiku, līdz 

tiek uzņemti darbā pedagogi; 

2. prasībām pedagoģiskajiem darbiniekiem būt vakcinētiem vai pārslimojušiem ar Covid-

19, lai varētu uzsākt/turpināt darba tiesiskās attiecības (Č. Batņa informē, ka, ja netiks 

prasīti Covid-19 sertifikāti, tad viens darbinieks varētu atgriezties darbā); 

3. pedagogu trūkumu un iespēju pašvaldībai veidot sadarbību ar novadā esošajām 

privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm; 

4. ierosinājumu rakstīt atklātu vēstuli ministru prezidentam par situāciju Ādažu novada 

izglītības iestādēs un iespējamiem risinājumiem; 

5. iespēju uz laiku piesaistīt darbam “Ābecīšu” grupā citus speciālistus, kuriem ir 

pedagoģiskā izglītība; 

6. lielu saslimušo bērnu, skolēnu un pedagoģisko darbinieku skaitu, kā arī slodzi, 

darbiniekiem aizvietojot prombūtnē esošos darbiniekus; 

7. iespēju slēgt grupu un bērnus izvietot citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

(A. Kalvāne informē, ka kopā ar 13 brīvas vietas: ĀPII “Strautiņš” ir 2 brīvas vietas, 

CPII “Riekstiņš” – 5; Ādažu vidusskolas pirmsskolā – 4; KPII “Mežavēji” – 1 un SPII 

“Piejūra” – 1 brīva vieta); 

Plkst. 12.00 J. LEJA piedalās sēdē. 

8. priekšlikumu Ādažu vidusskolas direktoram uzsākt sarunas ar bērnu vecākiem par 

iespējamajiem situācijas risināšanas variantiem: 1) vēstule Ministru kabinetam ar 

lūgumu atcelt prasību izglītības iestāžu pedagogiem būt ar Covid-19 sertifikātiem; 2) 

meklēt brīvprātīgos starp pašvaldības darbiniekiem ar pedagoģisko izglītību, kuri 

varētu strādāt “Ābecīšu” grupā, kamēr tiks pieņemti darbā jauni darbinieki; 3) uzrunāt 

auklītes vai bērnu vecākus uzsākt mācības, lai iegūtu pedagoģisko izglītību un paralēli 

strādātu pirmsskolas izglītības iestādē par pirmsskolas pedagogu; 4) piedāvāt vietas 

citās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs vai privātajās pirmsskolas izglītības 

iestādēs (E. Kāpa vērš uzmanību, ka, ja bērns apmeklēs privāto pirmsskolas izglītības 

iestādi, tad pašvaldībai būs jāsedz pilnas izmaksas saistībā ar iestādes apmeklējumu). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Gatis Miglāns (LZS), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants 

Krastiņš (JKP), Karīna Miķelsone (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Kristīne Lakševica 
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(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 informāciju zināšanai. 

Sēdi slēdz plkst. 12:07. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


