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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 2. martā                              Nr. 9 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

Sniedze Brakovska (Par!/JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 

(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne 

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

Miķelsone (LRA) (no plkst. 12.13), Raivis Pauls (LZS) (no plkst. 12.43), Arnis Rozītis 

(LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ilona Gotharde, Everita Kāpa, Aija Kalvāne, Edvīns Krūms, 

Sarmīte Mūze, Rita Rossoha-Sadoviča. 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu novada Vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētāja Agita Berkmane, Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādes “Riestiņš” vadītāja 

Sanita Kronberga. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai mazinātu 

Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu, 

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

režīmā. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 12:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

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

2. Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darba 

laika noteikšanu. 

3. Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas PII “Riekstiņš”. 

 
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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4. Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C 

korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu 

stadiona rekonstrukcija”. 

5. Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Carnikavas stadiona 

rekonstrukcija”. 

6. Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. 

1.§ 

Par saistošo noteikumu "Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā" projektu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 19/2022 “Par azartspēļu organizēšanu Ādažu 

novadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas darba 

laika noteikšanu 

(Agita Berkmane) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 95 “Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada pašvaldības 

Vēlēšanu komisijas darba laika noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas PII “Riekstiņš” 

(Sanita Kronberga) 

I.KRASTIŅŠ, S. KRONBERGA, M. SPRINDŽUKS, A. KALVĀNE, A. DENIŅA, J. LEJA, 

E. KĀPA debatē par: 

1. iepriekšējas un lēmuma projektā noteiktas nomas maksas noteikšanas metodikām 

ēdināšanas pakalpojumam (I. Krastiņš pauž viedokli, ka nomas maksa 338 euro 

mēnesī var veicināt ēdināšanas pakalpojuma cenu paaugstinājumu. S. Kronberga 

informē, ka tiks organizēts iepirkums, lai noteiktu ēdināšanas pakalpojuma cenu. Pauž 

viedokli, ka iepriekš noteikta nomas maksa 0,15 euro par 1 m2 mēnesī bija nesamērīgi 

zema. M. Sprindžuks informē, ka nomas maksas noteikšanas metodika ir atrunāta 

Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 “Publiskas personas 

mantas iznomāšanas noteikumi”); 

Plkst. 12.13 K. MIĶELSONE piedalās sēdē. 

2. peldēšanas nodarbību maksas noteikšanu un baseina uzturēšanas izmaksām. 

E. KĀPA vērš uzmanību, ka ir jāorganizē iepirkums ēdināšanas pakalpojumam Carnikavas 

PII “Riekstiņš” un Carnikavas pamatskolā, līdz ar to steidzami ir nepieciešams pieņemt 

lēmumu par nomas maksas noteikšanu Carnikavas pamatskolā.  

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 96 “Par nomas maksas noteikšanu Carnikavas PII “Riekstiņš”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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4.§ 

Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Ādažu vidusskolas C 

korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana un Ādažu 

stadiona rekonstrukcija” 

(Česlavs Batņa) 

D. MIERIŅA lūdz skaidrot par iespēju veikt kosmētisko remontu Ādažu vidusskolas 

iekštelpās. 

Č. BATŅA informē, ka lēmuma projektā minētais projekts ir ar augstu gatavības stāvokli, 

savukārt iekštelpu remontu ir jāskata kontekstā ar pašvaldības budžeta iespējām. Informē, ka 

skolas A un B korpusu remontam būs nepieciešams finansējums 350 tūkst. euro apmērā. Vērš 

uzmanību, ka, mainot ventilāciju, daļēji tiks nomanīti arī griesti. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 97 “Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam 

“Ādažu vidusskolas C korpusa siltināšana, ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas 

uzstādīšana un Ādažu stadiona rekonstrukcija”” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 12.43 R. PAULS piedalās sēdē. 

5.§ 

Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam “Carnikavas stadiona 

rekonstrukcija” 

(Imants Krastiņš) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 98 “Par pieteikuma sniegšanu mērķdotācijai investīciju projektam 

“Carnikavas stadiona rekonstrukcija”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem 

(Māris Sprindžuks, Ilona Gotharde) 

M. SPRINDŽUKS ierosina piešķirt 10 tūkst. euro Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam. 

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

NOLEMJ: 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 99 “Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13:03. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


