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Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā   
 
Ādažu novada pašvaldības dome 2022. gada 23. martā apstiprināja nolikumu Nr. 9 “Ādažu 
novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” (turpmāk – Nolikums) un 
ar domes 23.03.2022. lēmumu Nr. 112 “Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva 
apstiprināšanu” izveidoja Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīnisko komisiju 
(turpmāk – Komisija). 

Komisijas pakalpojumu nodrošināšanai tiek lietota speciāla datorsistēma (turpmāk – Sistēma), 
kurai piekļuvi piešķir Valsts izglītības satura centra (turpmāk - VISC) Valsts pedagoģiski 
medicīniskās komisijas vadītāja.  

Ņemot vērā, ka Komisijas sastāvs ir identisks ar Mārupes novada pašvaldības Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas sastāvu, VISC liedza Komisijai piekļuvi Sistēmai, jo ir paredzams 
Sistēmas darbības traucējums, ko tehniski nav iespējams novērst. VISC atgādina, ka Ministru 
kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām 
komisijām” 8. punktā noteikts, ka divas vai vairākas pašvaldības var veidot apvienotu 
pašvaldību komisiju, savstarpēji vienojoties par komisijas darbības nodrošināšanu.  

Minētā iemesla dēļ Ādažu novada pašvaldības Komisija šobrīd nav tiesīga sniegt pakalpojumu, 
un ir panākta konceptuāla vienošanās ar Mārupes novada pašvaldību par sadarbību Komisijas 
pakalpojuma sniegšanā.  

Mārupes novada pašvaldības 2021. gada 24. novembra nolikuma “Mārupes novada pašvaldības 
pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” 14. punktā Komisijai ir noteiktas tiesības sniegt 
pakalpojumu blakus novadiem par maksu. Mārupes novada pašvaldības domes 22.12.2021. 
lēmumā Nr.46 “Par Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas 
pakalpojuma sniegšanas cenrāža apstiprināšanu” (pielikumā) noteikts, ka viena atzinuma 
izmaksas ir EUR 65,26 (ieskaitot PVN).  

Ādažu novadā pakalpojums nepieciešams aptuveni četriem izglītojamajiem mēnesī, un 
Komisijas izmaksas par viena atzinuma sniegšanu ir EUR 68,51 (ieskaitot PVN). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95. panta pirmo un otro daļu, Valsts pārvaldes 
iekārtas likuma 54. panta pirmo un piekto daļu, 61. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2012. 
gada 16. oktobra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām 
komisijām” un 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr. 253 „Kārtība, kādā organizējama ilgstoši 
slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes”, Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Apturēt Ādažu novada pašvaldības domes 23.03.2022. nolikuma Nr. 9 “Ādažu novada 
pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums” darbību līdz 2022. gada 31. 
decembrim. 
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2. Atcelt Ādažu novada pašvaldības domes 23.03.2022. lēmumu Nr. 112 “Par Pedagoģiski 
medicīniskās komisijas sastāva apstiprināšanu”. 

3. Slēgt sadarbības līgumu ar Mārupes novada pašvaldību par pedagoģiski medicīniskās 
komisijas pakalpojuma (komisijas atzinumi) sniegšanu (sadarbības līguma projekts – 
pielikumā) līdz 2022. gada 31. decembrim. 

4. Lēmuma izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus pakalpojumu apmaksai apmaksāt no 
pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļas 2022. gada budžeta tāmes 
līdzekļiem (EKK 1119). 

5. Pašvaldības administrācijas Juridiskajai un iepirkumu nodaļai līdz 2022. gada 16. maijam 
sagatavot 3. punktā noteiktā līguma projektu parakstīšanai. 

6. Pašvaldības domes priekšsēdētājam parakstīt 3. punktā noteikto līgumu. 

7. Lēmuma izpildes kontroli kopumā veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 


