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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 13. maijā                              Nr. 20 

 

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 14 deputāti:  

Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 

(JKP) (līdz plkst. 09.52), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S) (līdz plkst. 10.21), Daiga Mieriņa (LZS), 

Gatis Miglāns (LZS) (no plkst. 08.53), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS) (līdz 

plkst. 08.54). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Arnis Rozītis (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Diāna Čūriška, Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Guntis Porietis, 

Anrijs Zēbergs. 

citi: SIA “SMART CONSULTING” valdes priekšsēdētājs Ingars Balčūns, p/a “Carnikavas 

komunālserviss” direktora vietnieks Lauris Bernāns, SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes 

loceklis Juris Krūze, SIA “Ekodoma” projektu vadītāja Marika Rošā, Ādažu novada Sociālā 

dienesta vadītāja Ieva Roze. 

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 sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā. 

2. Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā. 

3. Par atsavināmo pašvaldības nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu. 

 
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 projektu “Centralizētās siltumapgādes katla Tulpju ielā 5, Carnikavā apkures 

sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”. 

5. Par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas līguma slēgšanu. 

6. Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem 

energoresursiem”. 

1.§ 

Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojuma nodrošināšanā 

(Aija Kalvāne) 

M. SPRINDŽUKS, A. KALVĀNE, D. MIERIŅA, E. KĀPA. I. KRASTIŅŠ debatē par 

iespēju Ādažu novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskajai komisijai (turpmāk – komisija) 

turpināt darbu esošajā sastāvā (A. Kalvāne skaidro, ka Valsts izglītības satura centrs (turpmāk 

– VISC) informēja, ka, ņemot vērā, ka Mārupes novada Pedagoģiski medicīniskās komisijas 

sastāvs ir identisks Ādažu novada pašvaldības komisijas sastāvam, pastāv risks, ka komisijas 

locekļi nevarēs pilnvērtīgi izmantot elektronisko sistēmu. Informē, ka VISC plāno ierosināt 

grozījumu Ministru kabineta 2012. gada 16. oktobra noteikumos Nr. 709 “Noteikumi par 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām”, kas nosaka, ka viena komisija nevar strādāt vairākos 

novados. D. Mieriņa pauž viedokli, ka no VISC ir jābūt saņemtai oficiālajai vēstulei, kurā ir 

aprakstīti riski sistēmas lietošanā un sniegts skaidrojums, kāpēc Ādažu novada pašvaldības 

komisija nevar turpmāk turpināt savu darbu. I. Krastiņš ierosina veikt risku izvērtējumu un 

piedāvāt risku novēršanas pasākumus. A. Kalvāne vērš uzmanību, ka tie ir tehniskie riski un 

sagatavot risku izvērtējumu var tikai sistēmas uzturētājs). 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 224 “Par sadarbību pedagoģiski medicīniskās komisijas 

pakalpojuma nodrošināšanā” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā 

(Ieva Roze) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 225 “Par pabalstu piešķiršanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par atsavināmo pašvaldības nekustamo īpašumu nosacītās cenas apstiprināšanu 

(Diāna Čūriška) 

I. KRASTIŅŠ pateicas Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

locekļiem un pašvaldības darbiniekiem, kuri palīdzēja komisijas locekļiem sagatavot 

nepieciešamos dokumentus, par ieguldīto darbu un komisijas darba nodrošināšanu. 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 226 “Par atsavināmo pašvaldības nekustamo īpašumu nosacītās 

cenas apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 08.53 G. MIGLĀNS piedalās sēdē. 

Plkst. 08.54 R. PAULS atstāj sēdi. 
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4.§ 

Par projektu “Centralizētās siltumapgādes katla Tulpju ielā 5, Carnikavā apkures 

sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem” 

(Lauris Bernāns) 

M. ROŠĀ sniedz prezentāciju (1. pielikums). 

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

BALČŪNS, G. PORIETIS, L. BERNĀNS, J. KRŪZE debatē par: 

1. energoresursu esošajām un iespējamām nākotnē cenām, cenu dinamiku tirgū; 

2. projekta ietvaros saules kolektoru uzmantošanu karstā ūdens sagatavošanai vasaras 

periodā un nelielai daļai no apkures, to atmaksāšanas iespējām; 

3. iespēju saņemt lielāku granta komponentu par kombinētas sistēmas izmantošanu 

(granulu katli un saules kolektori); 

4. energoresursu izvēli (M. Rošā skaidro, ka granulu katli tika izvēlēti, ņemot vērā 

katlumājas attālumu no tuvākas dzīvojamās mājas. Informē, ka, ja tiks izmantota 

šķelda, tad katlumāju ir jāpārbūvē, pievienojot tai uzglabāšanas telpas); 

5. projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu un finanšu plūsmu (G. Porietis informē, ka 

ietekme uz pašvaldības budžetu un finanšu plūsmu nav modelēta un lēmuma projekts 

netika skaņots ar Finanšu nodaļu); 

6. projekta īstenošanas iespējām (L. Bērnāns informē par diviem scenārijiem: 1) ja tiek 

piešķirts grants, tad projekts tiks īstenots kopā ar saules kolektoriem (projekta 

izmaksas ap 1 milj. euro), 2) negaidīt lēmuma par granta piešķiršanu un uzsākt 

iepirkuma procedūru, nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai aizņemoties 

Valsts kasē. M. Sprindžuks ierosina noteikt projekta īstenošanu kārtās. M. Rošā 

informē, ka projektu vērtēs no ieviešanas viedokļa un tam jābūt vienotam. J. Krūze 

pauž viedokli, ka šis projekts sniedz labumu Carnikavas iedzīvotājiem un projekta 

investīcijas 100 % ir vērsti uz iedzīvotājiem, savukārt projekts par Ādažu vidusskolas 

apkures sistēmas pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem tiek īstenots, lai atslogotu 

pašvaldības budžetu); 

7. nepieciešamību sagatavot naudas plūsmu (M. Sprindžuks pauž viedokli, ka naudas 

plūsma jāveido tā, lai maksimāli tiktu nodrošinātas pašvaldības funkcijas un 

pakalpojumi); 

8. priekšlikumu konceptuāli atbalstīt lēmuma projektu, virzot projektu divās kārtās, 

piesakoties grantam (granulu katli un saules kolektori) un aizņēmumam Valsts kasē 

(K. Miķelsone pauž viedokli, ka realizēt projekta granulu katlu sadaļu var arī bez 

granta, savukārt, ja tiks piešķirts grants, tad varētu ievest projekta otro kārtu – saules 

kolektorus); 

9. aizņēmuma apmaksu caur tarifiem, ko piemēros iedzīvotājiem par siltumapgādes 

pakalpojumu. 

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

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

(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), 

Karīna Miķelsone (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Daiga 

Mieriņa (LZS)), (Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 227 “Par projektu “Centralizētās siltumapgādes katla Tulpju ielā 

5, Carnikavā apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 
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5.§ 

Par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas līguma slēgšanu 

(Lauris Bernāns) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 228 “Par centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas 

līguma slēgšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz atjaunojamiem 

energoresursiem” 

(Anrijs Zēbergs) 

Plkst. 09.52 A. DENIŅA atstāj sēdi. 

I. BALČŪNS sniedz prezentāciju (2. pielikums). 

J. KRŪZE, A. ZĒBERGS, K. MIĶELSONE, G. PORIETIS, E. KĀPA, I. BALČŪNS, M. 

SPRINDŽUKS debatē par: 

1. projekta dzīvotspējīgumu, risku samērīgumu un tehniski ekonomisko pamatojumu; 

2. projektam noteikto finansējumu un iespēju īstenot projektu noteiktajā apjomā un 

finansējuma ietvaros, ņemot vērā energoresursu un pakalpojumu cenu sadārdzinājumu. 

Plkst. 10.21 J. LEJA atstāja sēdi. 

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

Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Kristīne Lakševica (LRA), Karīna Miķelsone (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – 2 (Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), (Arta Deniņa (JKP), Raivis 

Pauls (LZS), Jānis Leja (S) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 229 “Par projektu “Ādažu vidusskolas apkures sistēmas pāreja uz 

atjaunojamiem energoresursiem”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:25. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


