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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 25. aprīlī                              Nr. 16 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: pašvaldības 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) (līdz plkst. 10.03), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP) (no plkst. 09.02), 

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

Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA). 

nepiedalās (neattaisnotu iemeslu dēļ): Raitis Kubuliņš (LZP), Raivis Pauls (LZS). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Diāna Čūriška, Raimonds Garenčiks, Ilona 

Gotharde, Silvis Grīnbergs, Agris Grīnvalds, Iveta Grīviņa-Dilāne, Inita Henilane, Aija 

Kalvāne, Vollijs Kuks, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Rita 

Rossoha-Sadoviča, Nadežda Rubina, Alise Timermane-Legzdiņa, Zintis Varts, Anrijs Zēbergs 

citi: p/a “Carnikavas komunālserviss” direktora vietnieks Lauris Bernāns, Būvvaldes vadītājs 

Ainārs Grikmanis, Dienas aprūpes un rehabilitācijas centrs “Ādažu Ūdensroze” vadītāja Iveta 

Mežīte. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

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 25. aprīļa darba kārtības apstiprināšanu. 

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

3. Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Ētikas kodekss” projektu. 

4. Par nolikuma “Ētikas komisijas nolikums” projektu. 

 
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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5. Par Ētikas komisijas izveidošanu. 

6. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta saistošo noteikumu Nr. 19/2022 

“Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” publicēšanu. 

7. Par nolikuma “Atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikums” projektu. 

8. Par atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu. 

9. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. 

februāra saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība”” projektu. 

10. Par sadarbību Latvijas skolēnu sadraudzības projektā “Izaicini.lv”. 

11. Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

reorganizāciju. 

12. Par grozījumiem Sporta nodaļas 2022.gada budžetā. 

13. Par saistošo noteikumu “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai 

personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā” projektu. 

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

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

15. Par nolikuma “Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 29.09.2021. nolikumā Nr. 

11 “Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums”” projektu. 

16. Par pieturas “ALFA” iekļaušanu reģionālās nozīmes autobusu kustības sarakstos. 

17. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajos 

noteikumos Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā Ādažu novadā”” projektu. 

18. Par noteikumu “Ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu ieviešanas un izpildes 

kārtība” projektu. 

19. Par grozījumiem 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr.29 “Par dalību Nacionālajā 

veselīgo pašvaldību tīklā”. 

20. Par projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas 

pagastā” pieteikumu biedrības “Jūras zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un 

apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”. 

21. Par Enerģētikas darba grupu. 

22. Par informācijas stenda nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss”. 

23. Par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi 

nodošanu publiskajai apspriešanai. 

24. Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un 

būvniecība Lilastē”. 

25. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas šosejā 

37), Baltezerā. 
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26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vairogu iela 9 un 

Vairogu iela 11, Gauja. 

27. Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Pirmā iela 38A, Ādažos. 

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Mežlejas”, Kadagā. 

29. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kūlas”, Ādažos. 

30. Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

31. Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

32. Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 

19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā. 

33. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un 

Gaujas ielā 3, Ādažos. 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Podnieku ielā 8, Ādažos. 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Ķulleni” un Ezera ielā 9, 

Baltezerā. 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Vējavas ielā 66, Ādažos. 

37. Par redakcionāliem labojumiem 27.04.2021. lēmumā Nr.85 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes””. 

38. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Ādažu 

novadā” projektu. 

39. Par saistošo noteikumu “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās Ādažu novadā” projektu. 

40. Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17. 

41. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”. 

42. Par zemes vienību saraksta apstiprināšanu jaunveidojamās Ādažu pilsētas robežas 

noteikšanai. 

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

44. Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Bērzu iela 24”. 

45. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes iela 9” atsavināšanu. 

46. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai. 

47. Par piekrišanu zemes “Kanāla iela 61” iegūšanai īpašumā. 

48. Par transportlīdzekļu un inventāra nodošanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss”. 

49. Par p/a “Carnikavas komunālserviss” dalību projektu konkursā “4.3.1. Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”. 

50. Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas iespējām pārejai uz atjaunojamiem 

energoresursiem”. 

51. Par dalību EKII konkursā apgaismojuma atjaunošanai. 

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

un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”. 
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53. Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

10/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā”. 

54. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 29. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2021“Par kārtību Ādažu novada pašvaldības 

bērnu rotaļu un sporta laukumos”” projektu. 

55. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. noteikumos Nr. 7 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu. 

56. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

57. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

58. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

59. Par atbrīvošanu no darba komisijā. 

60. Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada budžetā. 

61. Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” ziņojums par licencēto 

makšķerēšanu Gaujā un Braslā. 

62. Ziņojums par Ādažu vidusskolas, Ādažu kultūras centra un KPII inženiertehnisko 

sistēmu vadības pakalpojuma nomu. 

63. Ziņojums par pašvaldības projektu izpildi 2022.gada I ceturksnī. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

64. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

65. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu “Kadaga 8”-16. 

66. Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli. 

1.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 25. aprīļa darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks) 

Ierosina svītrot no darba kārtības 11. jautājumu “Par pirmsskolas izglītības vai bērnu 

uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem”, 14. jautājumu 

“Par saistošo noteikumu “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ādažu novadā” 

projektu” un 45. jautājumu “Par nosaukumu piešķiršanu plānotām zemes vienībām”, attiecīgi 

mainot pārējo jautājumu numerāciju. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Apstiprināt pašvaldības domes šā gada 25. aprīļa sēdes darba kārtību. 

Plkst. 09.02 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

2.§ 

Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par domes lēmumu izpildi un pašvaldības darbu 

(Guntis Porietis) 

I. Izpildītie domes lēmumi: 

Nr. Datums Nr. Nosaukums 

1.  26.01.2021. Nr.22 
Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības 

kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens” 

2.  23.03.2021. Nr.54 Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. 
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lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi 

teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un 

Vējupi” 

3.  22.06.2021. Nr.154 
Par pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsoli 

Attekas iela 16 

4.  27.10.2021. Nr.175 

Par aizņēmumu Carnikavas pamatskolas 

infrastruktūras uzlabošanai un mācību vides 

labiekārtošanai 

5.  24.11. 2021. 
Nr.17, 

11.§ 
Par mācību jomu koordinatoriem 

6.  24.11. 2021. 
Nr.17, 

12.§ 
Par domes atbalstu pensionāriem 2022. gadā 

7.  26.01.2022. Nr.30 

Par vienošanās izbeigšanu par projekta “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

īstenošanai Carnikavas novadā” īstenošanu 

8.  23.02.2022. Nr.81 Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 41” 

9.  23.02.2022. Nr.82 Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Liliju iela 44” 

10.  23.02.2022. Nr.8, 4.§ Par sadarbības līguma slēgšanu ar Jaunsardzes centru 

11.  23.02.2022. Nr.8, 11.§ 

Par multimodālās agrīnās intervences programmas 

STOP 4-7 ieviešanu un īstenošanu Ādažu novada 

pašvaldībā 

12.  16.03.2022. Nr.103 
Par telpas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas 

invalīdu biedrībai 

13.  23.03.2022. Nr.119 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 

27.07.2021. lēmumā Nr.15 “Par projekta “Novērst 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 

novadā” 1. daļas īstenošanu” 

14.  23.03.2022 Nr.120 Par zvejas rīku papildlimitu 

15.  23.03.2022. Nr.121 
Par zvejas rīku sadali nēģu zvejai Gaujā, Ādažu 

pagastā 

16.  23.03.2022. Nr. 122 Par dzīvojamās telpas īres līguma pārtraukšanu 

17.  23.03.2022. Nr.123 
Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu 

Baznīcas un Piekrastes ielai 

18.  23.03.2022. Nr.127 
Par atteikumu dod piekrišanu lauksaimniecības zemes 

“Stigas” iegūšanai īpašumā 

19.  23.03.2022. Nr. 128 
Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā 

“Podnieku iela 12 

20.  23.03.2022. Nr.148 Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā 

21.  23.03.2022. Nr.155 
Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu 

22.  23.03.2022. Nr. 160 
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības 

23.  23.03.2022. Nr.13, 7.§ Par subsīdiju dalībai sporta sacensībās 

24.  23.03.2022. 
Nr.13, 

17.§ 

Par izglītības programmas “Mūsdienu ritma mūzika” 

īstenošanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 
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25.  29.03.2022. Nr.163 
Par Ādažu pagasta ceļu un ielu nodošanu pārvaldīšanā 

pašvaldības aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” 

26.  12.04.2022. Nr.169 Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā 

II. Cita būtiska informācija: 

1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta Akreditācijas ekspertu komisija šā gada martā 

veica Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas īstenoto izglītības programmu 

“Džudo”, “Volejbols” un “Orientēšanās sports” kvalitātes vērtēšanu, piešķirot kopējo 

vērtējumu “Labi”. Komisija ierosina organizēt meistarklases ar pazīstamiem 

sportistiem, kā arī sniegt lielāku atbalstu Orientēšanās programmas treneriem – 

papildu laiku maršrutu izveidei un transportu nokļūšanai līdz treniņa vietai dabā; 

2. Latvijas Nacionālā arhīva inspekcija 9. martā veica Ādažu novada dzimtsarakstu 

nodaļas lietu pārbaudi un konstatēja atsevišķus trūkumus pastāvīgi un ilgstoši 

glabājamo dokumentu saglabāšanā: 1) lietu vāku noformējumā nav norādīts 

dokumentu glabāšanas termiņš, 2) ilgstoši nav veikta lietu esības pārbaude, 3) dažas 

lietas nav iekļautas abu iepriekšējo novadu Dzimtsarakstu nodaļu lietu pārņemšanas 

aktā. Trūkumi tiks novērsti līdz šā gada 30. jūnijam; 

3. Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneses šā gada 30. marta lēmumu pieņemts 

izskatīšanai SIA “,ALFOR” pieteikums un ierosināta administratīvā lieta par 

pašvaldības domes šā gada 23. februāra 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”; 

4. Pašvaldības darba prioritātes šā gada maijā: 

4.1. izglītības iestāžu pasākumi kārtējā mācību gada pabeigšanai; 

4.2. pašvaldības saistošo noteikumu un iekšējo noteikumu pārskatīšana; 

4.3. atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri apmetas uz dzīvi Ādažu 

novadā.  

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

NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Ētikas kodekss” projektu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 

Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš 

(JKP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone 

(LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Daiga 

Mieriņa (LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 15 “Ādažu novada pašvaldības Ētikas kodekss” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par nolikuma “Ētikas komisijas nolikums” projektu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 16 “Ētikas komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 
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5.§ 

Par Ētikas komisijas izveidošanu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 171 “Par Ētikas komisijas izveidošanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta saistošo noteikumu Nr. 19/2022 “Par 

azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” publicēšanu 

(Rita Rossoha-Sadoviča) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 172 “Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 2. marta saistošo 

noteikumu Nr. 19/2022 “Par azartspēļu organizēšanu Ādažu novadā” publicēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nolikuma “Atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska 

jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas 

komisijas nolikums” projektu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 17 “Atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu 

iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas 

apstiprināšanu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

K. MIĶELSONE, A. KALVĀNE debatē par Ievas Pelcmanes pārbaudes laiku un Almas 

Brinkmanes noteikšanu par komisijas priekšsēdētāju. 

Plkst. 09.12 I. KRASTIŅŠ atstāja sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 173 “Par atklātā projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” projektu iesniegumu 

vērtēšanas komisijas apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 09.13 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

9.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. 

februāra saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība”” projektu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Atbalstīt saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 

23. februāra saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība”” projektu un virzīt to publiskai apspriešanai. 

10.§ 

Par sadarbību Latvijas skolēnu sadraudzības projektā “Izaicini.lv” 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 174 “Par dalību Latvijas skolēnu sadraudzības projektā 

“Izaicini.lv”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

reorganizāciju 

(Aija Kalvāne) 

D. MIERIŅA, A. DENIŅA, I. KRASTIŅŠ, K. LAKŠEVICA, K. MIĶELSONE, J. LEJA, G. 

KOZLOVSKA, A. KALVĀNE, M. SPRINDŽUKS debatē par: 

1. nepieciešamību izstrādāt Izglītības stratēģiju, izprast visu izglītības sistēmu un to 

kopumā izvērtēt; 

2. priekšlikumu atstāt Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu neatkarīgu, organizējot 

skolas direktora amata konkursu; 

3. ieguvumiem no abu skolu apvienošanas (I. Krastiņš informē, ka pēc apvienošanas būs 

viena Mākslas un mūzikas skola ar divām pakalpojumu īstenošanas vietām. 

Carnikavas skola tiks izvietota jaunās telpās ar multifunkcionālo zāli. K. Lakševica 

informē, ka strādā divus mēnešus abās skolās un saskatīja vairākas labas lietas un 

lietas, ko jāuzlabo. Pauž viedokli, ka pie Izglītības stratēģijas tiek strādāts, izstrādājot 

novada Attīstības programmu. Uzskata, ka efektīvi strādās apvienotais pārvaldības 

modelis sportā, mākslā, mūzikā. Informē, ka šāds modelis nebūs lētāks, bet nevar 

izaudzēt kopējo budžetu profesionālās ievirzes izglītībai līdz 3 milj. euro. Pauž 

viedokli, ka profesionālā izglītība strauji augt nevar un ir jāpārdala spēki, lai 

pārvaldītu kopējo modeli. Vērš uzmanību, ka Mākslas un mūzikas skola nevar 

atļauties vairāk par 600 audzēkņiem, jo jāņem vērā arī pedagogu kapacitāte. Ādažu 

Bērnu un jaunatnes sporta skolā noteikt līdzīgi procesi. Informē, ka Ādažu Mākslas un 

mūzikas skola kopš dibināšanas izauga divas reizēs, kā arī sporta skola strauji aug. 

Vērš uzmanību, ka Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā netiek jaunie audzēkni, bet 

turpina mācīties audzēkņi, kuriem nav jāmācās profesionālajā ievirzē, jo ir nesekmīgi 

(nav nokārtoti pārbaudes darbi). Informē, kas tas tika darīts, lai uzturētu audzēkņu 

skaitu, uzskata to par neefektīvu rīcību. Vērš uzmanību Carnikavas Mūzikas un 

mākslas skolas budžetam – netiek pirkti jauni instrumenti, bet tiek aizdoti no Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolas, kā arī Carnikavas pamatskola palīdz ar savu budžetu. 

Pauž viedokli, ka abām skolām strādājot kopā būs vieglāk realizēt Izglītības stratēģiju. 

K. Miķelsone informē, ka no Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku 

puses tiek saņemti pozitīvi atzinumi par divu mēnešu laikā organizētajām sapulcēm un 

e-žurnāla sakārtošanu, un tas tiek padarīts tikai pārejas periodā. Pauž viedokli, ka ar 

lēmumu par abu skolu reorganizāciju var nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus. Izsaka 

pateicību K. Lakševicai un R. Paulam par saimniecisku un efektīvu saimniekošanu un 

gatavību strādāt “zem viena jumta”. Vērš uzmanību, ka atgriezeniskas saites no skolu 



 9 

audzēkņu vecākiem pārliecināja par pareizo lēmumu par abu skolu reorganizāciju. A. 

Kalvāne pauž viedokli, ka reorganizācijas darba grupa pabeidza darbu labi – tika 

izskatīti un apspriesti darba varianti, K. Lakševica apzināja abu skolu pedagogu un 

audzēkņu vecāku viedokļus. Lai audzēkņiem un pedagogiem nav jābrauc uz citu 

pagastu, skola tiks izvietota divās vietās – Ādažos un Carnikavā. Uzskata, ka ir 

izdevīgs modelis, kad ir viena administrācija. Vērš uzmanību, ka tiek reorganizētas 

abas skolas, nevis tikai Carnikavas Mūzikas un mākslas skola); 

4. audzēkņu uzņemšanu apvienotajā skolā (A. Kalvāne informē, ka tika diskutēts par 

izglītojamo skaitu, ko nevar palielināt, jo skaits ir atkarīgs no skolas telpām, nevis no 

pagasta prioritātes. K. Lakševica informē, ka audzēkņu uzņemšana ir saistīta ar 

pedagogu sastāvu un slodzi). 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 

Dāvidsone (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Karīna 

Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 3 (Arta Deniņa 

(JKP), Daiga Mieriņa (LZS), Genovefa Kozlovska (LZS)), "Atturas" – 1 (Gatis Miglāns 

(LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 175 “Par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas un Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolas reorganizāciju, izveidojot jaunu profesionālās ievirzes 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par grozījumiem Sporta nodaļas 2022.gada budžetā 

(Arnis Rozītis (LRA)) 

Pašvaldības Sporta nodaļas šā gada budžetā ir finansējums 15600 euro apmērā futbola 

laukuma sagatavošanai pirms sezonas. 

Tika izsludināts iepirkums, kur pieteicās viens pretendents, piedāvājot cenu 27870 euro (bez 

PVN). Ņemot vērā, ka piedāvājums krietni pārsniedza budžeta tāmē ieplānotos līdzekļus, 

iepirkums tika pārtraukts. 

Lai nerastos situācija, ka iepriekš ieguldītais darbs vairāku gadu garumā kvalitatīvu futbola 

laukumu uzturēšanā un sagatavošanā bijis bezjēdzīgs, kā risinājums pastāv darbus uzticēt 

veikt p/a “Carnikavas komunālserviss”. 

Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta iekšējo noteikumu Nr. 10 “Pašvaldības budžeta 

izstrādāšanas un izpildes kārtība” 23. punktā noteikts, ierosinājumu budžeta tāmes iekšējiem 

grozījumiem izpildītāji iesniedz Finanšu komitejai, gadījumā ja grozījumi ir vairāk par 3000 

euro vienā reizē. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ādažu novada domes 2018. gada 28. augusta iekšējo 

noteikumu Nr. 10 “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt budžeta grozījumus Sporta nodaļas šā gada budžeta tāmē, pārceļot 

finansējumu 15600 euro (EKK 2244) apmērā uz p/a “Carnikavas komunālserviss” šā 

gada budžeta tāmi (EKK 2244), dabīgo futbola laukumu kopšanai un uzturēšanai. 

2. Uzdot p/a “Carnikavas komunālserviss” turpmāk veikt pašvaldības futbola laukumu 

uzturēšanu un kopšanu. 

Plkst. 10.03 A. DENIŅA atstāja sēdi. 
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13.§ 

Par saistošo noteikumu “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām 

ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā” projektu 

(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt saistošo noteikumu “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai 

personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā” projektu un virzīt to 

publiskai apspriešanai. 

14.§ 

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

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

(Iveta Mežīte) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 32/2022 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 

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

nolikums”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

15.§ 

Par nolikuma “Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 29.09.2021. nolikumā Nr. 

11 “Ādažu novada pašvaldības sociālā dienesta nolikums”” projektu 

(Iveta Mežīte) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 18 “Grozījums Ādažu novada pašvaldības domes 29.09.2021. 

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

to parakstīšanai. 

16.§ 

Par pieturas “ALFA” iekļaušanu reģionālās nozīmes autobusu kustības sarakstos 

(Raimonds Garenčiks) 

Pašvaldības dome izskatīja (vārds, uzvārds) šā gada 6. aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-

1/22/1853) ar lūgumu izskatīt Attīstības komitejas sēdē jautājumu par sabiedriskā transporta 

pieturām “Alfa” un “VEF” Ādažu maršrutā apkalpotajos reisos. 

Izvērtējot iesniegumu, tika konstatēts: 

1. Ādažu novada iedzīvotāji gan sociālajos tīklos, gan medijos, gan parakstu vākšanas 

procesos izsaka neapmierinātību par to, ka Rīgā pieturvietās “ALFA” un “VEF” vairs 

nepietur reģionālās nozīmes autobusi. Tas rada papildus neērtības – laika un 

materiālos zaudējumus; 

2. izvērtējot abu pieturvietu “ALFA” un “VEF” atrašanās vietas, jāsecina, ka ir iespējams 

atrast risinājumus, lai nepieciešamības gadījumā tās paplašinātu vai pārvietotu; 

3. pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 13. jūlija noteikumu Nr. 634 

“Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā” 9. punktu, 

starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un VSIA “Autotransporta direkcija” 2021. gada 

29. oktobrī noslēgta vienošanās “Par reģionālās nozīmes autobusu maršrutu pieturām 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk – vienošanās); 
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4. vienošanās noteikts, ka pasažieru izkāpšana un iekāpšana reģionālās nozīmes 

maršrutos Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir atļauta 

vienošanās 1. pielikumā noteiktajās pieturās. Starp šīm pieturām nav pieturas 

“ALFA”, jo Rīgas valstspilsētas pašvaldības nesaskaņoja šīs pieturas iekļaušanu 1. 

pielikumā. Kā iemesls tika norādīts, ka reģionālās nozīmes autobusi aizkavēs Rīgas 

pilsētas sabiedrisko transportu šajā pilsētas pārvadājumu tik intensīvi noslogotajā 

pieturā. Vienošanos no Rīgas valstspilsētas pašvaldības puses parakstījis domes 

priekšsēdētājs, no VSIA “Autotransporta direkcija” puses – valde; 

5. šobrīd Rīgas valstspilsētas pašvaldības pusei, apzinoties lielo reģionālās nozīmes 

autobusu pasažieru pieprasījumu (lielo sūdzību apjomu), tiek gatavota vienošanās 

starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību un VSIA “Autotransporta direkcija” par pieturas 

“ALFA” iekļaušanu reģionālās nozīmes autobusu kustības sarakstos uz eksperimenta 

laiku līdz 6 mēnešiem, lai, noskaidrojot precīzu pasažieru pieprasījumu un kavējumu 

apjomu Rīgas pilsētas sabiedriskajam transportam, septembrī varētu tikt pieņemts 

lēmums par turpmāku pieturas “ALFA” iekļaušanu reģionālās nozīmes autobusu 

kustības sarakstos.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta deviņpadsmito daļu, Attīstības 

komitejas šā gada 13. aprīļa atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Aicināt Rīgas valstspilsētas pašvaldību un VSIA “Autotransporta direkciju” 

nekavējoties pieņemt lēmumu par turpmāku pieturvietu “ALFA” un “VEF” iekļaušanu 

reģionālās nozīmes autobusu kustības sarakstos. 

2. Aicināt VSIA “Autotransporta direkciju” mainīt norēķinu kārtību reģionālās nozīmes 

autobusu maršrutos, proti, pāriet uz bezskaidras naudas norēķiniem. 

3. Nosūtīt šo protokollēmumu Rīgas valstspilsētas pašvaldībai un VSIA “Autotransporta 

direkcijai”. 

17.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 27.10.2021. saistošajos 

noteikumos Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā Ādažu novadā”” projektu 

(Raimonds Garenčiks) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 33/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 

27.10.2021. saistošajos noteikumos Nr. 29/2021 “Par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

18.§ 

Par noteikumu “Ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu ieviešanas un izpildes 

kārtība” projektu 

(Inita Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 10 “Ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu ieviešanas un 

izpildes kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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19.§ 

Par grozījumiem 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr.29 “Par dalību Nacionālajā veselīgo 

pašvaldību tīklā” 

(Inita Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 176 “Par grozījumiem 2022. gada 26.janvāra lēmumā Nr.29 “Par 

dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas 

pagastā” pieteikumu biedrības “Jūras zeme” ELFLA3 rīcībā “Atbalstīt ciemu un 

apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību” 

(Inita Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 177 “Par projekta “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja 

D-2 posmā, Carnikavas pagastā” pieteikumu biedrības “Jūras zeme” ELFLA3 rīcībā 

“Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

21.§ 

Par Enerģētikas darba grupu 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 178 “Par Enerģētikas darba grupu” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par informācijas stenda nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss” 

(Iveta Grīviņa-Dilāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 179 “Par informācijas stenda nodošanu pārvaldīšanā pašvaldības 

aģentūrai “Carnikavas komunālserviss”” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi 

nodošanu publiskajai apspriešanai 

(Iveta Grīviņa-Dilāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 180 “Par lokālplānojuma teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, 

Druvas ielu un Vējupi nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un 

būvniecība Lilastē” 

(Iveta Grīviņa-Dilāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 181 “Par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu 

labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē”” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 10.17 J. LEJA atstāja sēdi. 

25.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam ”Gauri” (Tallinas 

šosejā 37), Baltezerā 

(Ingūna Urtāne) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Jānis 

Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 182 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 

īpašumam ”Gauri” (Tallinas šosejā 37), Baltezerā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem īpašumiem Vairogu iela 9 un 

Vairogu iela 11, Gauja 

(Zintis Varts) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Jānis 

Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 183 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamiem 

īpašumiem Vairogu iela 9 un Vairogu iela 11, Gauja” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Pirmā iela 38A, Ādažos 

(Zintis Varts) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Jānis 

Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 184 “Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Pirmā 

iela 38A, Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Mežlejas”, Kadagā 

(Zintis Varts) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Jānis 

Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 185 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 

“Mežlejas”, Kadagā” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 10.19 J. LEJA piedalās sēdē. 

29.§ 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Kūlas”, Ādažos 

(Zintis Varts) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 186 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Kūlas”, Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā lokālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai 
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(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 187 “Par nekustamā īpašuma “Lībieši 4”, Baltezerā 

lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 188 “Par nekustamā īpašuma “Rentnieki” detālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Grunduļu ielā 19 

un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 189 “Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu nekustamajos 

īpašumos Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21, Divezeru ciemā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

33.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un 

Gaujas ielā 3, Ādažos 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 190 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Pasta ielā 1, Pasta ielā 1C un Gaujas ielā 3, Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Podnieku ielā 8, Ādažos 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 191 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 

Podnieku ielā 8, Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Ķulleni” un Ezera ielā 9, 

Baltezerā 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 192 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem 

“Ķulleni” un Ezera ielā 9, Baltezerā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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36.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Vējavas ielā 66, Ādažos 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 193 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 

Vējavas ielā 66, Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par redakcionāliem labojumiem 27.04.2021. lēmumā Nr.85 “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes”” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 194 “Par redakcionāliem labojumiem 27.04.2021. lēmumā Nr.85 

“Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” 

un “Lejupes””” un sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu Ādažu 

novadā” projektu 

(Ainārs Grikmanis) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 34/2022 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas 

izvietošanu Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

39.§ 

Par saistošo noteikumu “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu 

publiskās vietās Ādažu novadā” projektu 

(Ainārs Grikmanis) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 35/2022 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu publiskās vietās Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

40.§ 

Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 195 “Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

41.§ 

Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks” 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 196 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu 

Namsaimnieks”” un sagatavot to parakstīšanai. 

42.§ 

Par zemes vienību saraksta apstiprināšanu jaunveidojamās Ādažu pilsētas robežas 

noteikšanai 

(Nadežda Rubina) 

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

Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne 

Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis 

Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Daiga Mieriņa (LZS)), 

(Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 197 “Par zemes vienību saraksta apstiprināšanu jaunveidojamās 

Ādažu pilsētas robežas noteikšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 

Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 198 “Par mazdārziņu zemes “Alderi 13A” piešķiršanu nomā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

44.§ 

Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Bērzu iela 24” 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 199 “Par nomas līguma slēgšanu par zemi “Bērzu iela 24”’ un 

sagatavot to parakstīšanai. 

45.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes iela 9” atsavināšanu 

(Diāna Čūriška) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 200 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Nogāzes iela 9” 

atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

46.§ 

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai 

(Vollijs Kuks) 

Pašvaldības dome izskatīja nekustamā īpašuma Rīgas gatve 5, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. 

(turpmāk – īpašums) īpašnieka SIA “Build UP”, reģ. Nr.40003711500, šā gada 4.aprīļa 

iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/1788) ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi jaunizveidotajai zemes vienības daļai 0,0001 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 

007 0002 8001, kas tiks paredzēta elektroauto uzlādes stacijas novietošanai. 

Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 
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1. nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā īpašuma zemesgabalam 

reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis “Komercdarbības objektu apbūve”, 

lietošanas mērķa kods 0801; 

2. atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 496 “Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 

noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. apakšpunktam, lietošanas mērķi nosaka, ja tiek 

izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa. 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 4., 18. punktu un 16.1. apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas gatve 5, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 

vienības daļai 0,0001 ha (1 m2 ) platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0002 8001 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – “Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru 

līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens 

cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 

apbūve”, lietošanas mērķa kods 1201.  

2. Saglabāt nekustamā īpašuma Rīgas gatve 5, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov. zemes 

vienībai 1,5715 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0002 nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi – “Komercdarbības objektu apbūve”, lietošanas mērķa kods 0801.  

3. Uzdot pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļas nekustamā 

īpašuma un zemes lietošanas speciālistam Vollijam Kukam protokola lēmuma izrakstu 

iesniegt Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālai pārvaldei reģistrēšanai Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.  

4. Uzdot šī nolēmuma lēmuma izpildes kontroli pašvaldības domes izpilddirektora 

1.vietniekam. 

47.§ 

Par piekrišanu zemes “Kanāla iela 61” iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 201 “Par piekrišanu zemes “Kanāla iela 61” iegūšanai īpašumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

48.§ 

Par transportlīdzekļu un inventāra nodošanu pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss” 

(Lauris Bernāns) 

Ādažu novada pašvaldībai pieder transportlīdzekļi un to aprīkojums, kā arī dažāds inventārs 

(1. pielikumā), kas iepriekš atradās pašvaldības administrācijas Saimniecības un 

infrastruktūras daļas lietošanā.  

Pamatojoties uz pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr.150 “Par Saimniecības 

un infrastruktūras daļas reorganizāciju”, p/a “Carnikavas komunālserviss” (turpmāk – 

aģentūra) ir reorganizētās Saimniecības un infrastruktūras daļas personāla, finanšu, mantas, 

tiesību un saistību pārņēmēja. Lai aģentūra varētu veikt Saimniecības un infrastruktūras daļai 

iepriekš piekritīgo funkciju izpildi pašvaldības publiskās teritorijas labiekārtošanas jomā, 

nepieciešams nodot transportlīdzekļus, to aprīkojumu un inventāru aģentūras valdījumā.   
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Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 5.² panta otro, trešo un piekto daļu, Publisko aģentūru likuma 24. panta pirmo daļu, kā 

arī domes Finanšu komitejas šā gada 20. aprīļa atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Nodot Ādažu novada pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus, to aprīkojumu un 

inventāru (1. pielikumā) valdījumā (bilancē) p/a “Carnikavas komunālserviss”. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai veikt nepieciešamās 

izmaiņas grāmatvedības dokumentos šī nolēmuma 1.punkta izpildei. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

49.§ 

Par p/a “Carnikavas komunālserviss” dalību projektu konkursā “4.3.1. Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta” 

(Lauris Bernāns) 

M. SPRINDŽUKS, L. BERNĀNS, J. LEJA debatē par nepieciešamību p/a “Carnikavas 

komunālserviss” piedāvāt deputātiem alternatīvus risinājumus centralizētajai siltumapgādei 

Carnikavas ciemā projektā neiekļautajām 5 katlumājām. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 202 “Par Aģentūras dalību projektu konkursā “4.3.1. Veicināt 

energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārta”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

50.§ 

Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas iespējām pārejai uz atjaunojamiem 

energoresursiem” 

(Anrijs Zēbergs) 

M. SPRINDŽUKS, A. ZĒBERGS, K. MIĶELSONE debatē par nepieciešamību noteikt 

finansēšanas avotu projekta pieteikuma un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanai – 

TEP, kā arī projekta vadībai līdz tā pilnīgai realizācijai. 

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

Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne 

Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis 

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

(Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 203 “Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz 

atjaunojamiem energoresursiem”” un sagatavot to parakstīšanai. 

51.§ 

Par dalību EKII konkursā apgaismojuma atjaunošanai 

(Anrijs Zēbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 204 “Par dalību EKII konkursā apgaismojuma atjaunošanai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

K. MIĶELSONE aicina sagatavot informāciju novada iedzīvotājiem par pieņemto lēmumu un 

skaidrot, ka līdzekļi šī projekta īstenošanai tiek pārcelti no p/a “Carnikavas komunālserviss” 
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budžeta līdzekļiem Ziemassvētku dekoru iegādei un materiāliem pasākumu norisei par labu 

ilggadīgām investīcijām. 

52.§ 

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

un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” 

(Laila Raiskuma) 

J. LEJA, L. RAISKUMA, S. MŪZE debatē par finanšu ietaupījumu no neaizpildītu vakanču 

slēgšanas (S. Mūze skaidro, ka pašvaldības administrācijas struktūrvienības un iestādes 

samazināja tiem apstiprinātus budžetus par 7 %, tai skaitā uz vakanču rēķina). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 205 “Par grozījumiem 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par 

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

parakstīšanai. 

53.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 

10/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā” 

(Ilona Gotharde) 

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

ministrijas (turpmāk – VARAM) šā gada 24. marta atzinumu Nr. 1-18/2261 (turpmāk – 

atzinums) par pašvaldības šā gada 23. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2022 

“Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi). 

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

1. likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā noteiktās pašvaldību autonomās funkcijas 

pildāmas kārtībā, kāda paredzēta attiecīgajos likumos un Ministru kabineta 

noteikumos, piemēram, Atkritumu apsaimniekošanas likumā, likumā “Par 

autoceļiem”, Ceļu satiksmes likumā, Būvniecības likumā. Paredzot noteiktu 

administratīvā pārkāpuma sastāvu pašvaldību saistošajos noteikumos, jāievēro, ka 

nedrīkst dublēties nozaru likumos paredzētie administratīvo pārkāpumu sastāvi; 

2. svītrojams noteikumu 2. punkts, kurā skaidroti termini, lai nesašaurinātu vai 

nepaplašinātu izpratni par sabiedrībai publiski pieejamu vietu, jo sabiedriskās kārtības 

noteikumi attiecas uz sabiedriskām vietām, proti, sabiedrībai publiski pieejamām 

vietām, kā arī attiecīgo nozari regulējošajos normatīvajos aktos – Administratīvās 

atbildības likumā un Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, 

sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā (turpmāk – administratīvo sodu 

likums) nav skaidroti termini “apstādījumi”, “atpūtas vietas”, “sabiedriska vieta”, 

“ūdenstilpe”, “zaļā zona”, “zālāji” un “žūpības un netiklības perēklis”; 

3. svītrojami noteikumu 4., 5., 6., 7., 8., 9., 14., 16. un 17. punkti, jo administratīvā 

atbildība par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu publiskā vietā 

vai atrašanās publiskā vietā reibuma stāvoklī noteikta administratīvo sodu likuma 10. 

pantā, administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot 

vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personu mieru - administratīvo sodu 

likuma 11. panta pirmajā daļā (sīkais huligānisms), bet par mantas bojāšanu ir 

paredzēta kriminālatbildība arī pēc Krimināllikuma 185. un 186. panta; 

4. svītrojams noteikumu 18. punkts, jo administratīvā atbildība par ceļu satiksmes 

noteikumu pārkāpšanu paredzēta Ceļu satiksmes likumā. 
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Pašvaldības dome neiebilst atzinumā norādītajam, ka saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu 

aprites likuma 17. panta piekto daļu pašvaldība, izdodot saistošos noteikumus, ir tiesīga 

ierobežot uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanas vietu un 

laiku, nevis saskaņot to izmantošanu, un, ka Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 27. 

pants noteic administratīvo atbildību par pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu 

pārkāpšanu. Noteikumu 3. punkts ir precizējams, norādot, ka aizliegts izmantot uguņošanas 

ierīces un skatuves pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 22.00 līdz 6.00, izņemot 

normatīvajos aktos noteiktās svētku, atceres un atzīmējamās dienās līdz plkst. 01.00, un, ka 

publisku pasākumu laikā pašvaldība var noteikt citus ierobežojumus uguņošanas ierīču un 

skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanai. Bez tam, noteikumu tiesiskais pamatojums 

papildināms ar atsauci uz Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma  17. panta piekto daļu. 

Nav vērā ņemams VARAM iebildums par noteikumu 10. punkta svītrošanu, kas nosaka 

atbildību par uzmākšanos ar zīlēšanu, buršanu vai ubagošanu sabiedriskā vietā. 

Administratīvo sodu likuma 11. panta pirmā daļa nosaka atbildību par sīko huligānismu – par 

sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot 

personu mieru, iestāžu, komersantu vai citu institūciju darbu vai apdraudot savu vai citu 

personu drošību (sīkais huligānisms), taču noteikumu 10. punktā minētās darbības, 

pašvaldības domes ieskatā, pēc šo darbību rakstura neregulē attiecīgais nozares likums. 

Pašvaldības dome nepiekrīt pārskatīt noteikumu 11. punktu, kas nosaka atbildību par 

ugunskuru kurināšanu, grilēšanu vai pikniku rīkošanu sabiedriskā vietā, izņemot speciāli tam 

paredzētās vietās un publiskajos pasākumos pēc saskaņošanas ar pašvaldību. Administratīvā 

atbildība par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu ir noteikta Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 

likumā, un Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības 

noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 238) ir noteiktas ugunsdrošības prasības, kas 

fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā 

arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas. Tomēr 

noteikumu mērķis ir nepieļaut ugunskuru kurināšanu, grilēšanu un pikniku rīkošanu publiskās 

vietās, neatkarīgi no tā, vai tiek ievērotas ugunsdrošības prasības. Visās publiskajās teritorijās 

pašvaldības novadā nav iespējams izvietot MK noteikumu Nr. 238 1. pielikuma 2.3. zīmi 

“Kurināt ugunskuru aizliegts”, ko ierosina VARAM. 

Pašvaldības dome nepiekrīt VARAM ieteikumam svītrot noteikumu 13. punktu, jo 

administratīvo sodu likuma 9. pants nosaka administratīvo atbildību par atrašanos uz 

iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus. Administratīvo sodu 

likuma 11. panta pirmā daļa nosaka arī administratīvo atbildību par savas vai citu personu 

drošības apdraudēšanu. Tomēr minētajos normatīvajos aktos ir noteikta atbildība par atrašanos 

uz iekšzemes publiskās ūdenstilpes vai jūras piekrastes ūdenstilpes ledus, ja tas ir aizliegts 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pašvaldības domes ieskatā, tieši noteikumi ir tas 

normatīvais akts, kas nosaka aizliegumu uzbraukt uz publisko ūdenstilpju ledus ar mehānisko 

transportlīdzekli. 

Nav vērā ņemams VARAM iebildums svītrot noteikumu 15. punktu, kas nosaka atbildību par 

mehāniskā transportlīdzekļa apkopi (eļļas vai citu tehnisko šķidrumu maiņa, motora 

mazgāšana, u.tml.) un mazgāšanu sabiedriskā vietā ārpus speciāli tam paredzētām vietām. 

Likuma “Par piesārņojumu” nosaka administratīvo atbildību attiecībā uz vides piesārņošanu 

(61. pants – administratīvo atbildību vides piesārņošanas jomā, 62. pants – administratīvo 

atbildību piesārņojošu darbību jomā), taču nenosaka konkrētu aizliegumu personām veikt 

noteikumu 15. punktā noteiktās darbības, un pieņēmums, ka minētās darbības rada 

piesārņojumu videi, ir vispārīgs un nenoteikts, lai piemērotu likumā “Par piesārņojumu” 

noteikto atbildību. 

Pašvaldības dome neatbalsta VARAM ieteikumu svītrot noteikumu 19. punktu, jo tas nosaka 

atbildību par visa veida braukšanai nederīga transportlīdzekļa ilgstošu (ilgāk par 15 
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diennaktīm) novietošanu stāvvietās vai ielu malās, vai stāvēšanai tam neparedzētās vietās, vai 

par transportlīdzekļa, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīts par atmestu nolietotu un 

ilgstoši (ilgāk par 15 diennaktīm) atstātu uz ceļa novietošanu sabiedriskā vietā, ja nav pārkāpti 

ceļu satiksmes noteikumos noteiktie transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumi. VARAM 

atzinumā norādītā Ceļu satiksmes likuma 43.3 pantā un Ministru kabineta 2004. gada 7. 

septembra noteikumos Nr. 767 “Noteikumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un 

transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa” noteiktā kārtība attiecas uz 

transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu, savukārt, Ceļu satiksmes likumā noteikta atbildība 

par ceļu satiksmes noteikumu (apstāšanās, stāvēšana utml.) pārkāpšanu. 

Papildus precizējams noteikumu 10. punkts, jo pašvaldības Administratīvās komisijas 

amatpersonas neveic noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā pārkāpuma procesu 

par pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, bet gan izskata 

administratīvo pārkāpumu lietas. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, nepieciešams atcelt pieņemtos noteikumus un izdot jaunus.   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, ja pašvaldības dome nepiekrīt 

atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī 

publicē saistošos noteikumus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Atcelt Ādažu novada pašvaldības šā gada 23. februāra saistošos noteikumus Nr. 

10/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu novadā”.  

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 36/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu 

novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 24. marta 

atzinumu Nr. 1-18/2261 daļā, kurā netiek atbalstīta Ādažu novada pašvaldības šā gada 

23. februāra saistošo noteikumu Nr. 10/2022 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ādažu 

novadā” 10., 11., 13., 15. un 19. punkta redakcijas pieņemšana, pamatojoties uz šī 

protokollēmuma aprakstošajā daļā iekļauto argumentāciju. 

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

reģionālās attīstības ministrijai. 

54.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 29. 

septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2021“Par kārtību Ādažu novada pašvaldības 

bērnu rotaļu un sporta laukumos”” projektu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 37/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 

2021. gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 13/2021“Par kārtību Ādažu 

novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

55.§ 

Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. noteikumos Nr. 7 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. 

noteikumos Nr. 7 “Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

56.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 206 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

57.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 207 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

58.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 208 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

59.§ 

Par atbrīvošanu no darba komisijā 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 209 “Par atbrīvošanu no darba komisijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

60.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2022. gada budžetā 

(Sarmīte Mūze) 

M. SPRINDŽUKS, J. LEJA, S. MŪZE, I. KRASTIŅŠ, K. MIĶELSONE, D. MIERIŅA 

debatē par: 

1. pašvaldības iestāžu un pašvaldības administrācijas struktūrvienību apstiprināto 

budžetu samazinājumu par 7 % (S. Mūze informē, ka katra iestāde un struktūrvienība 

savas kompetences ietvaros izvērtēja izdevumus un veica budžeta samazinājumu, kā 

rezultātā tika sataupīti ap 341 tūks. euro. M. Sprindžuks informē, ka pašvaldības 

budžets nav sabalansēts, bet pašvaldība ir maksātspējīga. Vērš uzmanību, ka visiem 

īstenotajiem projektiem ir sadārdzinājumi un pašvaldības domei būs politiski jālemj 

par investīciju projektiem un to īstenošanu); 

2. kultūras pasākumiem samazināto finansējumu un iespēju šogad novadā organizēt 

svētkus (D. Mieriņa informē par Carnikavas pagasta iedzīvotāju iniciatīvu organizēt 



 23 

nēģu svētkus un savu atbalstu svētku organizēšanā. Vērš uzmanību uz nepieciešamību 

kultūras jomas darbiniekiem pieņemt laicīgi lēmumu par svētku koncepciju un uzrunāt 

māksliniekus. M. Sprindžuks vērš uzmanību uz nepieciešamību informēt iedzīvotājus 

par to, ka finansējums kultūras pasākumiem tika noņemts, lai pašvaldība varētu 

nodrošināt bērniem pusdienas un samaksāt rēķinus par siltumu, elektrību un gāzi. 

Aicina pieiet radoši svētku organizēšanai un uzrunāt māksliniekus. I. Krastiņš ierosina 

lūgt kultūras jomas darbiniekus un pašvaldības izpilddirektoru saglabāt iepriekš 

noteiktos svētku datumus, kā arī nodrošināt vietējo tradīciju saglabāšanu un 

sabiedrības iesaistīšanu, nepārsniedzot šiem mērķiem budžetā noteikto finansējumu. J. 

Leja pauž viedokli, ka šādas aktivitātes tiek rīkotas, lai kultūras jomas darbiniekiem 

sameklētu darbu. M. Sprindžuks informē, ka novadā tiks atzīmēti tematiskie svētki un 

ka katru mēnesī notiek no 20 līdz 30 pasākumiem, ko organizē kultūras jomas 

darbinieki). 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 

Dāvidsone (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševica (LRA), Karīna Miķelsone 

(LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 4 

(Genovefa Kozlovska (LZS), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), 

(Arta Deniņa (JKP) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 38/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 

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

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

61.§ 

Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” ziņojums par licencēto makšķerēšanu 

Gaujā un Braslā 

(Artis Brūvers) 

Ziņojums (2. pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

62.§ 

Ziņojums par Ādažu vidusskolas, Ādažu kultūras centra un KPII inženiertehnisko 

sistēmu vadības pakalpojuma nomu 

(Anrijs Zēbergs) 

A. BRŪVERS, M. SPRINDŽUKS, K. MIĶELSONE, A. ZĒBERGS, G. PORIETIS debatē 

par: 

1. nepieciešamību atbalstīt iniciatīvas energoresursu taupīšanai; 

2. inženiertehnisko sistēmu vadības pakalpojuma iegādes iespējamiem variantiem (M. 

Sprindžuks norāda uz nepieciešamību prezentācijā deputātiem sniegt izvērstāku 

informāciju par iespējamiem scenārijiem un variantiem); 

3. budžeta kapacitāti un nepieciešamību piedāvātajam risinājumam noteikt finansējumu 

(A. Zēbergs informē, ka, ja līgums par pakalpojumu tiks noslēgts uz pieciem gadiem, 

tad maksu par pakalpojumu ir jāveic vienu reizi gadā un pirmo maksājumu būtu jāveic 

2023. gadā. A. Brūvers vērš uzmanību, ka, ja tiks pieņemts lēmums slēgt nomas 

līgumu, tad pašvaldība uzņemsies saistības uz pieciem gadiem, ik gadu maksājot ap 

20000 euro. Pirmo iemaksu ir jānosaka 2023. gada budžetā); 

4. priekšlikumu uzdot pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļas 

energopārvaldniekam A. Zēbergam sagatavot lēmuma projektu par Ādažu 
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vidusskolas, Ādažu kultūras centra un KPII “Mežavēji” inženiertehnisko sistēmu 

vadības pakalpojuma nomu, konsultējoties ar Juridisko un iepirkumu nodaļu par 

iepirkuma procedūru un to organizēšanu, ņemot vērā, ka pašvaldība, saņemot 

pakalpojumu, uzņemsies saistības uz pieciem gadiem. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras nodaļas 

energopārvaldniekam A. Zēbergam sagatavot lēmuma projektu par Ādažu 

vidusskolas, Ādažu kultūras centra un KPII “Mežavēji” inženiertehnisko sistēmu 

vadības pakalpojuma nomu, konsultējoties ar Juridisko un iepirkumu nodaļu par 

iepirkuma procedūru un to organizēšanu, ņemot vērā, ka pašvaldība, saņemot 

pakalpojumu, uzņemsies saistības uz pieciem gadiem. 

3. Virzīt jautājumu izskatīšanai Tautsaimniecības komitejas šā gada 10. maija sēdē un 

Finanšu komitejas šā gada 18. maija sēdē. 

63.§ 

Ziņojums par pašvaldības projektu izpildi 2022.gada I ceturksnī 

(Māris Sprindžuks) 

Ziņojums (3. pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

64.§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 210 “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

65.§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu „Kadaga 8”-16 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 211 “Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu „Kadaga 8”-

16” un sagatavot to parakstīšanai. 

66.§ 

Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli 

(Agris Grīnvalds) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 212 “Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības dzīvokli” un sagatavot 

to parakstīšanai. 
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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 


