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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 3. maijā                              Nr. 18 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece attīstības jautājumos: Karīna 

Miķelsone (LRA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

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), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks 

(LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Sniedze Brakovska (LRA); (neattaisnotu iemeslu dēļ): 

Raivis Pauls (LZS). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Diāna Čūriška, Ilona Gotharde, Iveta Grīviņa-Dilāne, Aija 

Kalvāne, Anita Snigireva, Anrijs Zēbergs. 

citi: p/a “Carnikavas komunālserviss” Administratīvās nodaļas vadītāja, juriste Elīna 

Klindžāne. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un 

skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 08:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par piekrišanu zemes “Nameja iela 1” iegūšanai īpašumā. 

2. Par grozījumiem domes 25.04.2022. lēmumā Nr. 203 “Par projektu “Ādažu 

vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem””. 

3. Par L.Naļivaiko apstiprināšanu par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas sekretāri. 

 
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 Ādažu novada pašvaldības konsolidēto 2021. gada pārskata apstiprināšanu. 

5. Par grozījumiem 2022. gada 23. februāra lēmumā Nr. 53 “Par Ādažu novada 

pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  

nomas maksām”. 

6. Par pirmsskolas izglītības un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas 

civiliedzīvotāju bērniem. 

7. Par izdevumu apmaksu. 

8. Informatīvs ziņojums “Par maksas piemērošanas problemātiku pašvaldības 

autostāvlaukumos”. 

9. Informatīvs ziņojums par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma 

projektēšana un būvniecība Lilastē”. 

1.§ 

Par piekrišanu zemes “Nameja iela 1” iegūšanai īpašumā 

(Diāna Čūriška) 

R. KUBULIŅŠ, D. ČŪRIŠKA, I. KRASTIŅŠ, K. MIĶELSONE, D. MIERIŅA debatē par: 

1. līdzīga jautājuma izskatīšanu pašvaldības domes šā gada 25. aprīļa sēdē un iesniedzēja 

uzaicināšanu uz sēdi (D. Čūriška informē, ka uz pašvaldības domes šā gada 25. aprīļa 

sēdi iesniedzējs netika uzaicināts); 

2. ierosinājumu nebalsot par sagatavoto lēmuma projektu; 

3. konsekvenci pašvaldības lēmumu pieņemšanā un tiesiskās paļāvības principu (I. 

Krastiņš pauž viedokli, ka balsojums pret sagatavoto lēmuma projektu būtu 

nelikumīgs, bet pašvaldībai ir jāpieņem likumīgi lēmumi. Vērš uzmanību, ka 

iesniedzējs, saņemot negatīvo lēmumu, var vērsties tiesā, kas izvērtēs pašvaldības 

pieņemtā lēmuma tiesiskumu un atbilstību normatīvo aktu prasībām, un pašvaldībai 

būs jāsedz saistīti ar tiesvedību izdevumi. R. Kubuliņš pauž viedokli, ka, ja likuma 

robežas pašvaldība nevar atteikt, tad nav nepieciešams pašvaldības domes balsojums, 

savukārt, ja pašvaldības domes balsojums ir nepieciešams, pašvaldības dome var 

noraidīt sagatavoto lēmuma projektu. K. Miķelsone atgādina, ka Finanšu komitejas šā 

gada 20. aprīļa sēdē tika panākta vienošanās, ka pašvaldības domes priekšsēdētājs M. 

Sprindžuks ir pilnvarots vērsties Latvijas Pašvaldību savienībā ar ierosinājumu iniciēt 

grozījumus normatīvajos aktos, lai pašvaldības dome varētu nedot piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustamo īpašumu Krievijas un Baltkrievijas valsts piederīgiem, izvērtējot 

tos pēc noteiktajiem kritērijiem. Aicina D. Čūrišku atgādināt deputātiem par 

pašvaldības domes priekšsēdētāja pilnvarošanu iniciēt grozījumus normatīvajos aktos 

un sagatavot skaidrojumu par likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” normu 

piemērošanu, pieņemot lēmumu par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā, ko 

elektroniski nosūtīt deputātiem). 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm "Par" (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" – 2 (Arta Deniņa (JKP), Raitis Kubuliņš 

(LZP)), "Atturas" – 3 (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 

(LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 214 “Par piekrišanu zemes “Nameja iela 1” iegūšanai īpašumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 
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2.§ 

Par grozījumiem domes 25.04.2022. lēmumā Nr. 203 “Par projektu “Ādažu vidusskolas 

apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”” 

(Anrijs Zēbergs) 

 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 215 “Par grozījumiem domes 25.04.2022. lēmumā Nr. 203 “Par 

projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem 

energoresursiem””” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par L.Naļivaiko apstiprināšanu par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas sekretāri 

(Ilona Gotharde) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 216 “Par L.Naļivaiko apstiprināšanu par Pašvaldības mantas 

iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāri” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības konsolidēto 2021. gada pārskata apstiprināšanu 

(Anita Snigireva) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma „Par 

budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, 

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības konsolidēto 2021. gada finanšu un budžeta 

izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā: 

1.1. par pamatbudžeta izpildi:  

1.1.1. ieņēmumi  38 205 530 euro; 

1.1.2. izdevumi   42 974 574 euro; 

1.1.3. finansēšana: 

1.1.3.1. saņemtais aizņēmums  8 249 952 euro; 

1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa    3 822 755 euro. 

1.2. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:  

1.2.1. ieņēmumi  450 euro; 

1.2.2. izdevumi   450 euro. 

1.3. bilance: 

1.3.1. bilances kopējā vērtība 126 688 646 euro; 

1.3.1.1. ilgtermiņa ieguldījumi 119 167 686 euro; 

1.3.1.2. naudas līdzekļu atlikums 5 688 370 euro; 

1.3.1.3. pārskata gada budžeta izpildes rezultāts 4 718 076 euro; 
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1.3.1.4. saistības 53 332 100 euro. 

2. Ar Ādažu novada pašvaldības konsolidēto 2021. gada finanšu un budžeta izpildes 

pārskatu pilnā apjomā var iepazīties Grāmatvedības nodaļā. 

1. pielikumā:  

1. Neatkarīgu revidentu ziņojums SIA “AUDITORFIRMA PADOMS” uz 3 lp; 

2. Budžeta izpildes skaidrojums 2021. gada konsolidētā gada pārskatam uz 7 lp; 

3. Ādažu novada pašvaldības konsolidētā 2021. gada pārskata sagatavošanas principiem, 

grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem un finanšu instrumentu pārvaldīšanu apraksts 

uz 58 lp; 

4. Veidlapas: 

6.1. Bilance; 

6.2. Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem; 

6.3. Pašu kapitāla izmaiņu pārskats; 

6.4. Naudas plūsmas pārskats. 

5.§ 

Par grozījumiem 2022. gada 23. februāra lēmumā Nr. 53 “Par Ādažu novada 

pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, telpu un laukumu  

nomas maksām” 

(Arnis Rozītis) 

K. MIĶELSONE, A. ROZĪTIS, I. KRASTIŅŠ, A. DENIŅA, M. SPRINDŽUKS, I. 

GOTHARDE, D. MIERIŅA, J. LEJA debatē par: 

1. priekšlikumu paziņot Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri uzturas Ādažu novadā, par šo 

iniciatīvu (K. Miķelsone ierosina Sporta nodaļai sazināties ar Ādažu novada Sociālo 

dienestu, lai informētu Ukrainas civiliedzīvotājus par pieņemto lēmumu, kā arī 

nodrošināt lēmuma izpildes kontroli); 

2. par ierosinājumu veikt grozījumus pašvaldības domes šā gada 23. februāra lēmumā 

Nr.53 ”Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu 

cenām, telpu un laukumu nomas maksām”, svītrojot lēmuma 14. un 15. punktu, kā arī 

iespējām izmantot futbola laukumu bez maksas (K. Miķelsone ierosina šo 

ierosinājumu izskatīt Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 1. jūnija 

sēdē); 

3. priekšlikumu noteikt, ka maksu par peldbaseina apmeklējumu nepiemēro novadā 

izmitināto Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem, kā arī pilngadību sasniegušai pavadošai 

personai, kura pavada bērnu līdz 12 gadu vecumam (ieskaitot) (J. Leja ierosina noteikt 

iespēju Ādažu novadā deklarētajiem bērniem apmeklēt vienu reizi mēnesī peldbaseinu 

bez maksas). 

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

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

Kristīne Lakševica (LRA), Gatis Miglāns (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks 

(LRA)), "Pret" – 1 (Jānis Leja (S)), "Atturas" – 2 (Daiga Mieriņa (LZS), Karīna Miķelsone 

(LRA)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 217 “Par grozījumiem 2022. gada 23. februāra lēmumā Nr. 53 

”Par Ādažu novada pašvaldības sporta infrastruktūras maksas pakalpojumu cenām, 

telpu un laukumu  nomas maksām”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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6.§ 

Par pirmsskolas izglītības un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas 

civiliedzīvotāju bērniem 

(Aija Kalvāne) 

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma (turpmāk – likums) 13.1 panta otro daļu 

nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības iegūt pirmsskolas izglītību Latvijas 

pašvaldību izglītības iestādēs, kuru administratīvajā teritorijā ir bērna uzturēšanās vieta. 

Izvērtējot Ādažu novada pašvaldības iespējas (2. pielikumā), pašvaldības dome konstatē: 

1) pašvaldības rīcībā ir ziņas par tās administratīvajā teritorijā izmitinātiem 19 pirmsskolas 

vecuma bērniem un 51 skolas vecuma bērnu; 

2) pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) grupās ir uzņemti 5 bērni un 

PII pagaidām brīvu vietu nav; 

3) novadā esošās 6 privātās PII kopā var uzņemt 61 bērnu. Mācību maksa ir no 370 līdz 550 

euro mēnesī, neskaitot ēdināšanas izdevumus; 

4) pastāv iespēja atvērt papildu grupu PII “Piejūra” ēkā “Ligzdiņa”, Siguļi, Carnikavas 

pagasts, izveidojot 18 vietas, taču tam nepieciešami papildu 2040 euro telpu pielāgošanai, 

1200 euro mēnesī komunālo maksājumu apmaksai, kā arī jānodrošina autobusa 

pārvadājuma pakalpojums (Carnikavas pamatskolas skolēnus pārvadājošs 

transportlīdzeklis ir pieejams no plkst. 9.00); 

5) likuma 15. panta otrā daļa nosaka, ka Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērna 

uzraudzības pakalpojumus (turpmāk – BUPS) neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās 

prasības BUPS (t.sk, pakalpojumu var sniegt savam bērnam un vairāk kā 5 bērniem līdz 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai); 

6) likuma 13.1 panta otrā daļa nosaka, ka, ja pašvaldība bērnam no pusotra gada vecuma, 

kura uzturēšanās vieta ir pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu PII un 

viņš apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātā izglītības iestādē, tad pašvaldība 

privātā pakalpojuma sniedzējam sedz izmaksas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un 

apmērā; 

7) šī pati likuma daļa regulē arī kārtību, kādā valsts finansē pedagogu darba samaksu, 

nosakot, ka pedagogu atalgojumu un mācību procesā izmantojamos mācību līdzekļus 

valsts finansē tādā pašā kārtībā un apjomā kā nepilngadīgam patvēruma meklētājam 

atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

8) saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu Nr. 488 “Kārtība, kādā 

nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas” (turpmāk – 

noteikumi) 9. punktu, patvēruma meklētāja vispārējās izglītības programmas apguvei 

finansējumu (turpmāk – finansējums) no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžetā 

kārtējam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem piešķir: 

a. 257 euro mēnesī – pedagogu atalgojumam (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajām 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) individuālā izglītības 

programmas apguves plāna izpildei; 

b. 50 euro mācību gadā – Izglītības likuma 1. panta 12.5 punktā minēto mācību līdzekļu 

nodrošināšanai; 

9) noteikumu 22. punkts nosaka, ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam pirmsskolas 

izglītības ieguvi tās padotībā esošajās izglītības iestādēs, bērns var iegūt attiecīgo 

izglītību arī pašvaldības noteiktās privātās izglītības iestādēs. Šādā gadījumā privātās 

izglītības iestādes nav tiesīgas bērnam noteikt mācību maksu. Ja bērns izglītību iegūst 

viņa likumiskā pārstāvja patstāvīgi izvēlētā privātā izglītības iestādē, pārstāvis informē 
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pašvaldības atbildīgo amatpersonu par izglītības ieguves nodrošināšanu; 

10) atbilstoši likuma 13. panta otrajai prim un trešajai daļai, pašvaldība, izmantojot Valsts 

kases e-pakalpojumu ePārskati, līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam 

datumam iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – 

VARAM) pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar bērniem sniegto atbalstu. Izglītības un 

zinātnes ministrija piecu darbdienu laikā saskaņo informācijas atbilstību Valsts kases 

pārskatam, un VARAM reizi mēnesī kompensē pašvaldībai izdevumus, kas radušies 

sakarā ar bērniem sniegto atbalstu; 

11) saskaņā ar Ministru kabineta šā gada 12. marta noteikumu Nr. 168 “Noteikumi par 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 3. 

un 8. punktu, ēdināšanas pakalpojumu bērniem nodrošina pašvaldība un izdevumus 

pašvaldībai sedz 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām. 

D. MIERIŅA, A. KALVĀNE, J. LEJA, I. KRASTIŅŠ, K. MIĶELSONE debatē par: 

1. atšķirīgu regulējumu BUPS nodrošināšanā (A. Kalvāne informē, ka Ukrainas 

civiliedzīvotāju atbalsta likuma 15. panta otrā daļa nosaka tiesības Ukrainas 

civiliedzīvotājiem sniegt BUPS, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības 

BUPS); 

2. priekšlikumu izņemt protokollēmuma projekta nolēmuma 2.3. apakšpunktu. 

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13. panta otro, otro prim un trešo 

daļu, 13.1 panta otro daļu un 15. panta otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija 

noteikumu Nr. 488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības 

ieguves iespējas” 9. un 22. punktu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta 

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

Kristīne Lakševica (LRA), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis 

(LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 

(LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības apguvei pašvaldības noteiktajā kārtībā 

Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētām privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā par Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

reģistrētajiem Ukrainas civiliedzīvotāju pirmsskolas vecuma bērniem: 

1.1.  no pusotra līdz četru gadu vecumam 285 euro mēnesī; 

1.2.  obligātās sagatavošanas pamatizglītības ieguvei vecumam 200 euro mēnesī. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu 150 euro mēnesī pašvaldības noteiktajā kārtībā Ukrainas 

civiliedzīvotājiem, kuri reģistrējušies kā bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji, par 

pakalpojuma sniegšanu, piemērojot šādus nosacījumus: 

2.1. pakalpojumu sniedz Ādažu novada administratīvajā teritorijā reģistrētajiem 

Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem; 

2.2. pakalpojumu sniedz neierobežotam bērnu skaitam vecumā no pusotra gada līdz 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai; 

2.3. pakalpojumu sniedz savam bērnam. 

3. Apmaksāt priekšfinansējumu 257 euro mēnesī pedagogu atalgojumam (t.sk., 

normatīvajos aktos noteiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 

par viena Ukrainas civiliedzīvotāja individuālā izglītības programmas apguves plāna 

izpildi pašvaldības un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. 
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4. Apmaksāt priekšfinansējumu ēdināšanas izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju 

bērniem pašvaldības un privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. 

5. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt 

pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai atskaiti par faktisko Ukrainas 

civiliedzīvotāju bērnu apmeklējumu un rēķinu no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja 

par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem. 

6. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai, izmantojot Valsts kases e-

pakalpojumu „ePārskati” reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 

desmitajam datumam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar lēmuma 3. un 4. punktā minētajiem 

izdevumiem. 

7. Uzdot pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai kontrolēt šī lēmuma 

izpildi. 

7.§ 

Par izdevumu apmaksu 

(Aija Kalvāne) 

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma (turpmāk – likums) 13.1 panta pirmo daļu 

nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības iegūt vispārējo vidējo izglītību tādā 

pašā kārtībā, kādā nodrošina izglītības ieguves iespējas nepilngadīgam patvēruma meklētājam 

atbilstoši Patvēruma likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajam. 

Izvērtējot pašvaldības iespējas, pašvaldības dome konstatē: 

1) pašvaldības rīcībā ir ziņas par tās administratīvajā teritorijā izmitinātiem 51 skolas 

vecuma bērniem; 

2) pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ir uzņemti 17 bērni; 

3) likuma 13.1 panta otrā daļa nosaka, ka pedagogu atalgojumu un mācību procesā 

izmantojamos mācību līdzekļus valsts finansē tādā pašā kārtībā un apjomā kā 

nepilngadīgam patvēruma meklētājam atbilstoši normatīvajiem aktiem; 

4) saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu Nr. 488 “Kārtība, kādā 

nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas” (turpmāk – 

noteikumi) 9. punktu, patvēruma meklētāja vispārējās izglītības programmas apguvei 

finansējumu (turpmāk – finansējums) no Izglītības un zinātnes ministrijas pamatbudžetā 

kārtējam gadam paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem piešķir: 

a. 257 euro mēnesī – pedagogu atalgojumam (t.sk., normatīvajos aktos noteiktajām 

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) individuālā izglītības 

programmas apguves plāna izpildei; 

b. 50 euro mācību gadā – Izglītības likuma 1. panta 12.5 punktā minēto mācību līdzekļu 

nodrošināšanai; 

5) atbilstoši likuma 13.panta otrajai prim un trešajai daļai, pašvaldība, izmantojot Valsts 

kases e-pakalpojumu ePārskati, līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša desmitajam 

datumam iesniedz VARAM pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar bērniem sniegto 

atbalstu. Izglītības un zinātnes ministrija piecu darbdienu laikā saskaņo informācijas 

atbilstību Valsts kases pārskatam, un VARAM reizi mēnesī kompensē pašvaldībai 

izdevumus, kas radušies sakarā ar bērniem sniegto atbalstu; 

6) saskaņā ar Ministru kabineta šā gada 12. marta noteikumu Nr. 168 “Noteikumi par 

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem” 3. 

un 8. punktu, ēdināšanas pakalpojumu bērniem nodrošina pašvaldība un izdevumus 
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pašvaldībai sedz 100 % apmērā no faktiskajām izmaksām. 

Pamatojoties uz Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 13. panta otro, otro prim un trešo 

daļu, 13.1 panta pirmo un otro daļu, Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumu Nr. 488 

“Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas” 

(turpmāk – noteikumi) 9. punktu un Ministru kabineta šā gada 12. marta noteikumu Nr. 168 

“Noteikumi par izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu Ukrainas 

civiliedzīvotājiem” 3. un 8. punktu, 

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

NOLEMJ: 

1. Apmaksāt priekšfinansējumu 257 euro mēnesī pedagogu atalgojumam (t.sk., 

normatīvajos aktos noteiktajām valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) 

par viena Ukrainas civiliedzīvotāja individuālā izglītības programmas apguves plāna 

izpildi pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. 

2. Apmaksāt priekšfinansējumu ēdināšanas izdevumiem Ukrainas civiliedzīvotāju 

bērniem pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. 

3. Uzdot izglītības iestāžu vadītājiem līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt 

pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai atskaiti par faktisko Ukrainas 

civiliedzīvotāju bērnu apmeklējumu un rēķinu no ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja 

par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem. 

4. Uzdot pašvaldības administrācijas Grāmatvedības nodaļai, izmantojot Valsts kases e-

pakalpojumu „ePārskati” reizi mēnesī līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 

desmitajam datumam iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

pārskatu par izdevumiem, kas saistīti ar lēmuma 1. un 2. punktā minētajiem 

izdevumiem. 

5. Uzdot pašvaldības administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai kontrolēt šī lēmuma 

izpildi. 

8.§ 

Informatīvs ziņojums “Par maksas piemērošanas problemātiku pašvaldības 

autostāvlaukumos” 

(Elīna Klindžāne) 

Ziņojums (3. pielikums). 

K. MIĶELSONE ierosina: 

1. pieņemt zināšanai iepirkuma procedūras pārtraukšanu; 

2. pieņemt zināšanai, ka no 1. maija līdz 1. jūnijam tiek atlikta pašvaldības domes šā 

gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 31/2022 “Par pašvaldības aģentūras 

“Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi” piemērošana, izņemot 

Lilastes autostāvlaukumu; 

3. sagatavot grozījumu projektu minētajos saistošajos noteikumos, ņemot vērā 

iedzīvotāju komentāru (apkopojot informāciju no sociālajām platformām), kā arī 

ierobežot stundu skaitu, neskaitot maksu, sākot no 3. stundas vienā apmeklējuma 

reizē, ko virzīt izskatīšanai Tautsaimniecības komitejas šā gada 10. maija sēdē; 

4. sakārtot saistošos noteikumus un tajos iekļauto regulējumu par kontroles sistēmu. 

D. MIERIŅA, E. KLINDŽĀNE, I. KRASTIŅŠ, A. DENIŅA, M. SPRINDŽUKS, J. LEJA, 

K. MIĶELSONE debatē par: 
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1. tiesībsarga atzinumu (nedrīkst administratīvi sodīt par pašvaldības maksas stāvvietu 

neapmaksāšanu) un iepirkuma pārtraukšanu (E. Klindžāne informē, ka aizliegums 

izriet no normatīvo aktu interpretācijas un balstās uz to, ka jābūt soda kvītīm, nevis 

administratīvā pārkāpuma protokolam. Skaidro, ka iepirkumu nepieciešams pārtraukt, 

jo finanšu piedāvājums tika ņemts kā paraugs no citām pašvaldībām, ar norādījumu, 

ka, ja kādā no pozīcijām ir nulle, tad pretendents ir izslēdzams no iepirkuma. Pie šāda 

formulējuma veidojas pretruna starp iepirkuma principiem un Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma principiem, kā rezultātā 

iepirkumu komisijai būtu jāizvēlas saimnieciski neizdevīgākais piedāvājums, tāpēc 

nepieciešams iepirkumu pārtraukt un izņemt šo pozīciju); 

2. priekšlikumu nepiemērot maksu par autostāvvietu novada iedzīvotājiem, bet piemērot 

to visiem (A. Deniņa pauž viedokli, ka maksas piemērošanas viesiem gadījumā maksai 

par autostāvvietu jābūt augstai, ņemot vērā slodzi, ko atstāj viesi uz izmantojamo 

infrastruktūru un apkārtējo vidi. J. Leja piedāvā risināt situāciju ar novadnieka kartes 

ieviešanu); 

3. ierosinājumu skatīt jautājumu par autostāvlaukumiem no vienotas pozīcijas – esošas 

infrastruktūras uzturēšanas un jaunas infrastruktūras veidošanas (M. Sprindžuks 

informē, ka Ādažu novadā nebija maksas autostāvlaukumi, tie bija Carnikavas novadā. 

Pauž viedokli, ka pašvaldības pakalpojumiem ir jārefinansējas – iekasēto par 

autostāvvietu naudu jāizmanto parku un pludmaļu labiekārtošanai un uzturēšanai, kā 

arī jaunu autostāvlaukumu un celiņu veidošanai, uzlabojot novada infrastruktūru. 

Uzskata, ka nav pareizi uzlikt maksu par autostāvvietu, tikai lai pelnītu); 

4. nepieciešamību apkopot deputātu priekšlikumus un kopā ar grozījumiem saistošajos 

noteikumos virzīt tos izskatīšanai Tautsaimniecības komitejas šā gada 10. maija sēdē. 

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

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt iepirkuma “Stāvlaukumu maksas auto novietošanas pakalpojumu 

nodrošināšana” (identifikācijas numurs p/a “Carnikavas komunālserviss” 2022/13) 

pārtraukšanu. 

2. Pieņemt zināšanai, ka pašvaldības domes šā gada 12. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 

31/2022 “Par pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas 

pakalpojumu cenrādi” piemērošana nevar tikt īstenota pārējos autostāvlaukumos, 

izņemot Lilastes autostāvlaukumu. 

3. Uzdot p/a “Carnikavas komunālserviss” sagatavot priekšlikumus grozījumu veikšanai 

pašvaldības domes šā gada 12. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 31/2022 “Par 

pašvaldības aģentūras “Carnikavas komunālserviss” maksas pakalpojumu cenrādi”, 

ņemot vērā gan iedzīvotāju, gan deputātu priekšlikumus, un virzīt tos izskatīšanai 

Tautsaimniecības komitejas šā gada 10. maija sēdē. 

4. Uzdot p/a “Carnikavas komunālserviss” sagatavot priekšlikumus, kādas būs 

nepieciešamas izmaiņas vai grozījumi, vai pilnvarojumi kontroles regulējuma 

veikšanai. 

9.§ 

Informatīvs ziņojums par projektu “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma 

projektēšana un būvniecība Lilastē” 

(Iveta Grīviņa-Dilāne) 

Ziņo, ka deputāti šā gada 25. aprīlī pieņēma lēmumu Nr. 181 “Par projektu “Auto 

stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē””. Projekts 

paredz papildu vietu automašīnu novietošanai Lilastē izveidošanu, atpūtas vietu 
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labiekārtojuma projektēšanu un izbūvi, kā arī glābšanas transporta nobrauktuves izveidošanu 

uz pludmali. Vērš uzmanību, ka piebraucamais ceļš uz jūru ieplānots tajā vietā, kur šobrīd 

atrodas esošā koka laipa (4. pielikums), par ko savu piekrišanu iedeva AS “Latvijas valsts 

meži”, informatīvi saskaņojot ar Zemkopības ministriju. Tas nozīmē, ka koka laipa tiks 

demontēta, ja ne pilnībā, tad daļēji, projektēšanas laikā tiks izskatīta arī iespēja savietot 

blakām ceļus, bet tas vēl tiks precizēts. 

K. MIĶELSONE vērs uzmanību, ka pašvaldība nevar laipa procedūrā vairs veidot nekādus 

jaunus trasējumus, jo tie nav dabas parka attīstības plānos un tāpēc tiek piedāvāts 

priekšlikums aizstāt šo laipu un veidot to par multifunkcionālu, lai izpildītu prasības, kas 

izvirzīti projektā. 

A. DENIŅA lūdz informēt par ceļa segumu un platumu. 

I. GRIVIŅA-DILĀNE skaidro, ka segums ir betons, ceļa platums ir 3 m. Ceļš nodrošinās 

visas vides pieejamības prasības. 

A. DENIŅA lūdz informēt par Laivu ielas projekta gaitu un ieceri to pabeigt. Ierosina aizliegt 

pieklušanu Gaujas grīvai, ierobežojot cilvēku plūsmas, ņemot vērā putnu ligzdošanas laiku. 

I. GRIVIŅA-DILĀNE skaidro, ka projekta realizācijas laiks ir līdz šā gada augusta beigām. 

Vērš uzmanību, ka par projekta izpildi atbild p/a “Carnikavas komunālserviss”. 

K. MIĶELSONE ierosina virzīt jautājumu par Laivu ielas projektu izskatīšanai 

Tautsaimniecības komitejas šā gada 10. maija sēdē, sagatavojot atbildes uz deputātes A. 

Deniņas jautājumiem. 

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

NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zinašānai un atbalstīt piedāvāto trasējumu. 

2. Uzdot p/a “Carnikavas komunālserviss” virzīt jautājumu par Laivu ielas projektu 

izskatīšanai Tautsaimniecības komitejas šā gada 10. maija sēdē. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:53. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietniece 

attīstības jautājumos        Karīna Miķelsone 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


