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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažos, Ādažu novadā 

 
2022. gada 12. aprīlī                     Nr. 15 
 
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 13 deputāti:  
Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 
(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis 
Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis 
(LRA). 
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Imants Krastiņš (JKP), Raivis Pauls (LZS). 
Sēdē piedalās: 
Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Ilona Gotharde, Everita Kāpa, Mariss Martinsons, 
Sarmīte Mūze. 
Citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze, p/a “Carnikavas komunālserviss” 
juriste Elīna Klindžāne. 
Sēdi protokolē: Sintija Tenisa.  
Sēde notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un 
skaņas) režīmā. 
Sēdi atklāj plkst. 8.30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 
1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. 

decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību”” projektu. 

2. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 
maksas pakalpojumu cenrādi” projektu. 

3. Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai. 
4. Par telpas nodošanu lietošanā senioru biedrībai “Paeglis”. 
5. Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā. 

 
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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6. Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas atjaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas 
īstenošanai. 

1.§ 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.41/2021 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību”” projektu 
(Jānis Tiļčiks) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 30/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 
2021. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2021 “Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību”” un 
sagatavot tos parakstīšanai. 

2.§ 
Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” 

maksas pakalpojumu cenrādi” projektu 
(Elīna Klindžāne) 

Ādažu novada pašvaldības dome (turpmāk – Dome) izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) 2022. gada 31. marta atzinumu Nr. 1-18/2450 
(turpmāk – Atzinums) par pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 
25/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu 
cenrādi” (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. 183. punktu, Noteikumu izdošanas tiesiskajā 
pamatojumā svītrojama atsauce uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. 
punkta “g” apakšpunktu; 
2) informatīvo paziņojumu izvietošanu uz pašvaldības stendiem ir jāregulē saistošajos 
noteikumos par reklāmas un citu informatīvo paziņojumu izvietošanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (izdoti uz Reklāmas likuma un MK noteikumu Nr. 732), bet maksu 
par šādu informatīvo paziņojumu izvietošanu jānoteic saistošajos noteikumos par pašvaldības 
nodevām ( izdoti uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” un MK noteikumu Nr. 480 
pamata). 
Dome neiebilst Atzinumā norādītajam, ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams atcelt 
pieņemtos Noteikumus un izdot jaunus. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, Ādažu novada pašvaldības 
dome,  
atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošos noteikumus 
Nr.25/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas 
pakalpojumu cenrādi”.  

2. Pieņemt Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 12. aprīļa saistošos noteikumus 
Nr.31/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas 
pakalpojumu cenrādi” (pielikumā). 

3. Lēmumu triju darba dienu laikā pēc parakstīšanas rakstveidā un elektroniski nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
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3.§ 
Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai 

(Everita Kāpa) 
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 167 “Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 
Par telpas nodošanu lietošanā senioru biedrībai “Paeglis” 

(Ilona Gotharde) 
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 168 “Par telpas nodošanu lietošanā senioru biedrībai “Paeglis”” 
un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 
Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā 

(Ieva Roze) 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm “Par” (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone 
(LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), “Pret” – nav, “Atturas” – nav, (Daiga 
Mieriņa (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 169 “Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

6.§ 
Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas atjaunošana ar betona bruģakmens” 3. kārtas 

īstenošanai 
(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 170 “Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas atjaunošana ar betona 
bruģakmens” 3. kārtas īstenošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

 
Sēdi slēdz plkst. 08:53. 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  
 
 
Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Sintija Tenisa 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 


