
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES 
PROTOKOLS 

Carnikavā, Ādažu novadā 
 
2022. gada 24. augustā                             Nr. 31 
 
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) (no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.13, no plkst. 13.11 līdz plkst. 15.23, 
no plkst. 15.48 līdz plkst. 15.52), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta 
Deniņa (JKP) (no plkst. 13.00 līdz plkst. 13.47), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš 
(JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S) (no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.13, no plkst. 13.04 
līdz plkst. 14.44), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS) (līdz plkst. 15.24), Karīna 
Miķelsone (LRA) (līdz plkst. 15.23), Raivis Pauls (LZS) (līdz plkst. 12.06), Arnis Rozītis 
(LRA) (no plkst. 09.00 līdz plkst. 12.13, no plkst. 13.17 līdz plkst. 15.52). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Liāna Pumpure (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Miķelis Cinis, Ilona Gotharde, Inita Henilane, Vollijs Kuks, 
Sarmīte Mūze, Sandra Ozoliņa, Ieva Pelcmane, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Nadežda 
Rubina, Anita Snigireva, Inga Švarce, Ingūna Urtāne. 

citi: novada iedzīvotāji (vārds, uzvārds), (vārds, uzvārds) un (vārds, uzvārds), p/a 
“Carnikavas komunālserviss” direktors Gunārs Dzenis, Ādažu novada pašvaldības policijas 
priekšnieka vietnieks Gints Dzirkalis, Būvvaldes vadītājs Ainārs Grikmanis, p/a “Carnikavas 
komunālserviss” Administratīvās nodaļas vadītāja, juriste Elīna Klindžāne, Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadītāja Irēna Kuzņecova, Carnikavas tautas nama 
“Ozolaine” vadītāja Aija Riba, Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 
priekšsēdētājs, novada iedzīvotājs Edvīns Šēpers. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova. 

Sēde  notiek klātienē un attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences 
(attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj Carnikavas sēžu zālē plkst. 09:00. 

 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 
JKP – Jaunā konservatīvā partija; LZS – Latvijas zemnieku savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – 
Saskaņa. 
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DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24. augusta darba kārtības 
apstiprināšanu. 

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

3. Par nolikuma “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 24.11.2021. nolikumā Nr. 18 
“Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” 
projektu. 

4. Par nolikumu “Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 9. augusta 
nolikumā Nr. 4 “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” nolikums”” 
projektu. 

5. Par nolikuma “Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra 
nolikumā Nr. 23 “Carnikavas pamatskolas nolikums”” projektu. 

6. Par nolikuma “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” projektu. 

7. Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas izveidi. 

8. Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī”. 

9. Par nolikuma “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 
komisijas nolikums” projektu. 

10. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 
sastāva apstiprināšanu. 

11. Par nolikuma “Ojāra Vācieša literārās prēmijas konkursa nolikums” projektu. 

12. Par Ādažu novada bāriņtiesas iestāšanos biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācija”. 

13. Par noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem” projektu. 

14. Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikums” 
projektu. 

15. Par Apbalvošanas komisijas izveidi. 

16. Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu. 

17. Par noteikumu “Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada pašvaldībā” 
projektu. 

18. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības  22.12.2021. noteikumos Nr. 11 
“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu. 

19. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 
“Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”. 

20. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 
“Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā”. 

21. Par pašvaldības izpilddirektora 2.vietnieka amatu. 

22. Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

23. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 
izsoles rīkošanu. 

24. Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
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25. Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

26. Par Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”. 

27. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības kapsētu darbības un 
uzturēšanas kārtību” projektu. 

28. Par satiksmes organizācijas izmaiņām Liepu alejā un Ludmilas Azarovas ielā. 

29. Par saistošo noteikumu “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 
nekustamā īpašuma “Lībieši 4” (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu 
pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” projektu. 

30. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Baltā raga ielā 5, 
Baltā raga ielā 7, Baltā raga ielā 9, Baltā raga ielā 11, Baltā raga ielā 20, Baltezerā. 

31. Par detālplānojumu iesniegumu izskatīšanas kritērijiem darba uzdevumu 
sagatavošanai. 

32. Par nekustamā īpašuma “Dzelzenes” sadalīšanu. 

33. Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Kalna Nagaiņi”, Carnikavā. 

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Raksti”, Garciemā. 

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Titkāni”, Carnikavā. 

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Gaujmala Nr.73” un “Lācēni” 
Siguļos. 

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Briljantu iela 5 (“Ailes”), 
Eimuros. 

38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Austrumu ielā 83 (“Lipsti”), 
Kadagā. 

39. Par īpašuma “Ledoņi”, Garkalnē sadalīšanu. 

40. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Lantveiduļi”, 
Garkalnē. 

41. Par zemesgabalu “Lidlauki”, “Smiltenieki” un “Lidmalas” Eimuros, apvienošanu. 

42. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Garciema pļavas”, 
Kalngalē. 

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunkalni”, Ādaži, Ādažu 
pagasts, Ādažu novads. 

44. Par līguma slēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu. 

45. Par zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību līguma izbeigšanu pirms termiņa. 

46. Par atteikumu dot piekrišanu zemes “Ozolvilla” daļas iegūšanai īpašumā. 

47. Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu. 

48. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavu iela 12A” pārdošanu. 

49. Par piekrišanu zemes “Nameja iela 2B, Gauja” iegūšanai īpašumā. 

50. Par nekustamo īpašumu “Dailas skvērs” un “Dailas” pieņemšanu pašvaldības īpašumā 
bez atlīdzības. 

51. Par piekrišanu zemes “Ozolu iela 39” iegūšanai īpašumā. 
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52. Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 7” iegūšanai īpašumā. 

53. Par piekrišanu zemes “Jūras iela 10” iegūšanai īpašumā. 

54. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām dvīņu mājās Cielavu iela 27 un 29, Kalngalē. 

55. Par adrešu, ielu izvietojuma un īpašumu nosaukumu sakārtošanu objektiem pie Ābolu, 
Aveņu, Puķu, Mazās Dārza, Mazās Ceriņu, Mazās Ķiršu un Zemeņu ielām Garciemā. 

56. Par adrešu maiņu īpašuma “Birztalas” objektiem Garupes ciemā. 

57. Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Ādažu novadā. 

58. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. noteikumos Nr. 7 
“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu. 

59. Par nolikuma “Darba grupas deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā nolikums” 
projektu. 

60. Par darba grupas izveidi deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā. 

61. Par noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma Ādažu novada pašvaldībā” 
projektu. 

62. Par redakcionālu precizējumu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 20. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 63/2022 “Interešu izglītības programmu finansēšanas un 
īstenošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”. 

63. Par noteikumu “Telpu nomas kārtība Ādažu novada pašvaldības ēkās” projektu. 

64. Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”” 
projektu. 

65. Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklim Kanāla iela 81 dz. 13. 

66. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” projektu. 

67. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”. 

68. Par iedejas pieteikšanu ELFLA programmas projektā. 

69. Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu  un izdevumu apmaksu Ādažu novada 
skolēnu nokļūšanai no 2022. gada 1. septembra. 

70. Ziņojums – ceturkšņa atskaite par pašvaldības projektiem (no šā gada 1. aprīļa līdz 31. 
jūlijam). 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

71. Par papildu finansējumu izglītības ieguvei. 

1.§ 
Par Ādažu novada pašvaldības domes šā gada 24. augusta darba kārtības 

apstiprināšanu 
(Māris Sprindžuks) 

Ierosina: 

1. pārcelt šā gada 24. augusta sēdes darba kārtības 11. jautājumu “Par transporta 
pakalpojumu nodrošināšanu un izdevumu apmaksu Ādažu novada skolēnu nokļūšanai 
no 2022. gada 1. septembra” un izskatīt to kā 69. jautājumu; 
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2. papildināt pašvaldības domes šā gada 24. augusta sēdes darba kārtību ar 14. jautājumu 
“Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikums” 
projektu” un 68. jautājumu “Par iedejas pieteikšanu ELFLA programmas projektā”, 
attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju. 

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

Apstiprināt pašvaldības domes šā gada 24. augusta sēdes darba kārtību. 

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

pašvaldības darbu 
(Guntis Porietis) 

1. Izpildīti domes lēmumi: 

Nr. Datums Nr. Nosaukums 
1. 29.09.2021. Nr. 88 Par zemesgabala Gaujas iela 16 daļas iznomāšanu 
2. 23.03.2022. Nr. 113 Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu īstenošanu 

3. 23.03.2022. Nr. 134 
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu 

4. 23.03.2022. Nr. 154 
Par nekustamo īpašumu “Alkšņi Nr.12” un “Kanāla iela 77” 
apvienošanu 

5. 12.04.2022. Nr. 170 
Par aizņēmumu projekta “Skolas ielas atjaunošana ar betona 
bruģakmeni” 3. kārtas īstenošanai 

6. 22.06.2022. Nr. 294 Par “Kadagas centrs” zemesgabala daļas iznomāšanu 
7. 20.07.2022. Nr. 316 Par pedagogu studiju maksas kreditēšanu 

8. 20.07.2022. Nr. 317 
Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai “Ādaži velo” 

9. 27.07.2022. Nr. 319 Par bērnu skaita samazināšanu KPII “Mežavēji” grupā 

10. 27.07.2022. Nr. 320 
Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības nodošanu SIA 
“Ādažu ūdens” 

11. 27.07.2022. Nr. 321 
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām divu dzīvokļu mājā 
Vējupes iela 24, Ādažos 

12. 27.07.2022. Nr. 322 
Par ielas nosaukumu “Lauču iela” Kalngalē un adrešu 
sakārtošanu piegulošiem objektiem 

13. 27.07.2022. Nr. 322 
Par nekustamo īpašumu nodošanu pārvaldībā pašvaldības 
aģentūrai “Carnikavas komunālserviss” 

14. 27.07.2022. Nr. 329 
Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda atgūšanu no 
mantojuma masas 

15. 27.07.2022. Nr. 330 
Par zemes daļas “Ādažu novada meži” iznomāšanu reklāmas 
objekta izvietošanai 

16. 27.07.2022. Nr. 333 
Par nekustamā īpašuma “Kāpas iela 24” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu  

17. 27.07.2022. Nr. 334 
Par nekustamā īpašuma “Ārputnu iela 8” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

18. 27.07.2022. Nr. 335 
Par nekustamā īpašuma “Pūpolu iela 5” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

19. 27.07.2022. Nr. 336 
Par nekustamā īpašuma “Valteru iela 16” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

20. 27.07.2022. Nr. 337 
Par nekustamā īpašuma “Pūpolu iela 7” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

21. 27.07.2022. Nr. 338 Par nekustamā īpašuma “Pūpolu iela 9” izsoles rezultātu 
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apstiprināšanu 

22. 27.07.2022. Nr. 339 
Par nekustamā īpašuma “Jaunprieduļi” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

23. 27.07.2022. Nr. 359 
Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada senioru veselības 
uzturēšana” 

24. 22.06.2022. Nr. 275 
Par pašvaldības dzīvokļa “Kanāla iela 81” dz.2 īres līguma 
noslēgšanu 

25. 22.06.2022. Nr. 277 
Par pašvaldības dzīvokļa “Kadaga 7” dz. 57 īres līguma 
noslēgšanu 

26. 22.06.2022. Nr. 278 
Par pašvaldības dzīvokļa “Kadaga 8” dz. 21 īres līguma 
noslēgšanu  

27. 22.06.2022. Nr. 279 
Par pašvaldības dzīvokļa “Kadaga 10” dz. 14 īres līguma 
noslēgšanu  

28. 22.06.2022. Nr. 280 
Par pašvaldības dzīvokļa “Kadaga 10” dz. 20 īres līguma 
noslēgšanu 

29. 22.06.2022. Nr. 281 
Par pašvaldības dzīvokļa “Kadaga 10” dz. 73 īres līguma 
noslēgšanu  

30. 22.06.2022. Nr. 285 
Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību 
pašvaldībai 

2. Neizpildīti domes lēmumi: 

Nr. Datums Nr. Nosaukums 

1.  28.05.2019. Nr. 103 

“Par vienošanās slēgšanu inženierkomunikāciju pārņemšanā 
un ielas izbūvē.” STATUSS: Īpašnieks nenodeva 
ekspluatācijā inženierkomunikācijas, neveica ielas 
reģistrēšanu Zemesgrāmatā, nenodeva to pašvaldībai kā 
dāvinājumu. Tādējādi pašvaldība nevar uzbūvēt Vējavas ielu. 

2. 28.01.2020. Nr. 16 

“Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības”. 
STATUSS: SIA “Ādažu Ūdens” nevar pārņemt 
ūdenssaimniecības maģistrālo tīklu domājamās daļas no 
ciemata “Cits Mežaparks” īpašnieku biedrības, jo vairāki 
īpašnieki tam nepiekrīt. 

3. 28.01.2020. Nr. 17 

“Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu 
pašvaldības īpašumā”. STATUSS: Īpašnieka ģimenes locekļi 
nesniedza saskaņojumu darījuma tiesiskai pabeigšanai. 
Pašvaldība atkārtoti uzrunās ģimeni nostājas mainīšanai. 

4. 25.04.2022. Nr.195 

“Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17”. 
STATUSS: Mājas biedrība līdz 01.07.2022. neveica 
slēdzamas atkritumu konteineru novietnes izbūvi. Pašvaldība 
sāk administratīvo procesu. 

3. Cita būtiska informācija: 

1) pašvaldības izglītības iestādes pabeidza sagatavošanās pasākumus jaunā mācību 
gada uzsākšanai. Objektīvi pastāv atsevišķu mācību priekšmetu skolotāju deficīts 
Ādažu vidusskolā, kas var novest pie mācību stundu skaita samazināšanas. Skolas 
vadība strādā pie alternatīvām mācību procesa nodrošināšanai; 

2) Ādažu novada Mākslu skolas izveidošanas un pašvaldības administrācijas Īpašumu 
un infrastruktūras nodaļas reorganizācijas pasākumi notika atbilstoši plānam, tie 
tiks pabeigti termiņā; 

3) pašvaldības organizētie četri muzikālie pikniki Carnikavā guva lielu atsaucību no 
viesmāksliniekiem un novada iedzīvotājiem; 
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4) šā gada septembrī novada teritorijā norisināsies vienas no lielākajām 
starptautiskajām minitārajām mācībām “Sudraba bulta”, tāpēc karavīri un militārā 
tehnika pārvietosies arī ārpus Ādažu poligona robežām, izmantojot koplietošanas 
ceļus un ar pašvaldību saskaņotas citas teritorijas; 

5) pašvaldības darba prioritātes septembrī: 

a. mācību procesa atsākšana pašvaldības izglītības iestādēs; 

b. sporta un veselības veicināšanas pasākumu organizēšana nedēļas nogalēs; 

c. energoresursu ekonomijas pasākumu ieviešana pašvaldībā; 

d. pašvaldības iestāžu budžeta tāmju precizēšana būtiskāko pakalpojumu 
izdevumu pietiekamības nodrošināšanai; 

e. sagatavošanās iedzīvotājiem noteikto valsts kompensāciju izmaksu 
administrēšanai pašvaldībā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 
Par nolikuma “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 24.11.2021. nolikumā Nr. 18 
“Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” 

projektu 
(Gints Dzirkalis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 25 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 24.11.2021. nolikumā 
Nr. 18 “Ādažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” 
un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 
Par nolikumu “Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 9. augusta 
nolikumā Nr. 4 “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” nolikums”” 

projektu 
(Irēna Kuzņecova) 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 26 “Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 9. 
augusta nolikumā Nr. 4 “Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” 
nolikums”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 
Par nolikuma “Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. decembra 

nolikumā Nr. 23 “Carnikavas pamatskolas nolikums”’ projektu 
(Raivis Pauls) 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 27 “Par grozījumu Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 22. 
decembra nolikumā Nr. 23 “Carnikavas pamatskolas nolikums”” un sagatavot to 
parakstīšanai. 
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6.§ 
Par nolikuma “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” projektu 

(Aija Kalvāne) 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 28 “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 
Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas izveidi 

(Aija Kalvāne) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 375 “Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas 
komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 
Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” 

(Aija Kalvāne) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 376 “Par dalību projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas 
īstenošanai vietējā līmenī””  un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 
Par nolikuma “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales 

komisijas nolikums” projektu 
(Sandra Ozoliņa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 29 “Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 
Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas 

sastāva apstiprināšanu 
(Sandra Ozoliņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 377 “Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un 
mērķdotācijas sadales komisijas sastāva apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 
Par nolikuma “Ojāra Vācieša literārās prēmijas konkursa nolikums” projektu 

(Aija Riba) 

D. MIERIŅA ierosina precizēt nolikuma 2. punktu, norādot, ka konkurss tiek īstenots, 
nodrošinot Carnikavas novada pašvaldības iepriekš uzturētas tradīcijas pēctecību. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 
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Pieņemt nolikumu Nr. 30 “Ojāra Vācieša literārās prēmijas konkursa nolikums”, 
precizējot nolikuma 2. punktu, un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 
Par Ādažu novada bāriņtiesas iestāšanos biedrībā “Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 

asociācija” 
(Guntis Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 378 “Par Ādažu novada bāriņtiesas iestāšanos biedrībā “Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociācija”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 
Par noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem” projektu 

(Laila Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr. 18 “Par noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības 
apbalvojumiem” projektu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 
Par nolikuma “Ādažu novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikums” projektu 

(Laila Raiskuma) 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 31 “Ādažu novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas 
nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 
Par Apbalvošanas komisijas izveidi 

(Laila Raiskuma) 

S. BRAKOVSKA piesakās darbam komisijā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 379 “Par Apbalvošanas komisijas izveidi” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

16.§ 
Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu 

(Laila Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr. 19 “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” un sagatavot tos 
parakstīšanai. 

17.§ 
Par noteikumu “Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada pašvaldībā” 

projektu 
(Laila Raiskuma) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 16 “Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada 
pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

18.§ 
Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības  22.12.2021. noteikumos Nr. 11 

“Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” projektu 
(Laila Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr. 20 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības  22.12.2021. 
noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada pašvaldības atlīdzības noteikumi”” un sagatavot tos 
parakstīšanai. 

19.§ 
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” 
(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
1 (Jānis Leja (S)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 380 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. 
janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. 
gadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 43 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. gadā” 
(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
1 (Jānis Leja (S)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 381 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 26. 
janvāra lēmumā Nr. 43 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2022. 
gadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 
Par pašvaldības izpilddirektora 2.vietnieka amatu 

(Laila Raiskuma) 

Pamatojoties uz pašvaldības domes 2021. gada 27. oktobra lēmumu Nr. 145 “Par Ādažu 
novada administrācijas izveidošanu” un 2021. gada 7. decembra lēmumu Nr. 239 “Par 
pašvaldības administrācijas vadības amatu saraksta apstiprināšanu”, ar pašvaldības 2021. gada 
27. decembra rīkojumu Nr. ĀNP/1-6-1/21/59 “Par atlasi izpilddirektora 2. vietnieka amatam” 
izveidotā komisija uzsāka pretendentu izvērtēšanu pašvaldības izpilddirektora 2. vietnieka 
amatam. 



 11

Ņemot vērā pašvaldības budžeta izpildes situāciju un prognozēto izmaksu pieaugumu 
energoresursu jomā, ir lietderīgi izbeigt pašvaldības izpilddirektora 2. vietnieka amata atlases 
procesu, neaizpildīt minēto amatu un noteikt tam noteikto pienākumu piekritību pašvaldības 
izpilddirektora un viņa 1. vietnieka amatiem. 

D. MIERIŅA, M. SPRINDŽUKS, G. KOZLOVSKA, G. PORIETIS, I. KRASTIŅŠ, L. 
RAISKUMA, R. KUBULIŅŠ debatē par priekšlikumu likvidēt pašvaldības izpilddirektora 2. 
vietnieka amatu, veicot grozījumus attiecīgajos pašvaldības normatīvajos aktos. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. panta pirmās 
daļas 9. punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 17. augusta atzinumu, 

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

1. Izbeigt pašvaldības izpilddirektora 2. vietnieka amata atlases procesu un veikt 
grozījumus pašvaldības normatīvajos aktos par izpilddirektora 2.vietnieka amata 
slēgšanu. 

2. Pašvaldības izpilddirektora 2. vietnieka amata uzturēšanai paredzēto finansējumu 
iekļaut pašvaldības budžeta apropriācijā “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. 

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt pašvaldības izpilddirektoram. 

22.§ 
Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu par nenotikušu 

(Edvīns Šēpers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 382 “Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 19” izsoles atzīšanu 
par nenotikušu” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas 

izsoles rīkošanu 
(Edvīns Šēpers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 383 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 5” izsoles atzīšanu par 
nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 
Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Edvīns Šēpers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 384 “Par nekustamā īpašuma “Muzeja iela 7” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 
Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Edvīns Šēpers) 

Plkst. 09.44 J. LEJA atstāj sēdi. 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (J. LEJA (S) atstāja sēdi), 
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 385 “Par nekustamā īpašuma “Kadagas ceļš 17” izsoles rezultātu 
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 
Par Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 22. jūnija saistošajiem noteikumiem 

Nr. 58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 
(Elīna Klindžāne) 

Ziņo par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā gada 
26. jūlija atzinumu Nr. 1-18/5279 (turpmāk – atzinums) par pašvaldības šā gada 22. jūnija 
saistošajiem noteikumiem Nr. 58/2022 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu 
novadā” (turpmāk – noteikumi). 

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

1) 5. punkts, norādot, ka novada administratīvā teritorija veido divas sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas zonas un papildinot noslēguma jautājumus ar pārejas noteikumiem; 

2) 8.1. apakšpunkts, aizstājot atsauci uz normatīvo aktu ar vispārēju atsauci uz 
normatīvajiem aktiem, kas regulē attiecīgo jautājumu; 

3) 8.2. apakšpunkts un 24. punkts, papildinot ar atkritumu uzskaitījumu ar atkritumu 
veidiem, kas minēti Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumos Nr. 712 
“Atkritumu dalītās savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un 
materiālu reģenerācijas noteikumi”; 

4) 26.1. apakšpunkts, nosakot precīzu termiņu informācijas sniegšanai. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, nepieciešams precizēt pieņemtos saistošos noteikumus atbilstoši 
atzinumā norādītajam un publicēt precizētos saistošos noteikumus.  

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

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (J. LEJA (S) atstāja sēdi), 
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Precizēt pašvaldības domes šā gada 22. jūnija saistošos noteikumus Nr. 58/2022 “Par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” (1. pielikums). 

2. Nosūtīt saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

27.§ 
Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības kapsētu darbības un 

uzturēšanas kārtību” projektu 
(Elīna Klindžāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (J. LEJA (S) atstāja sēdi), 
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 67/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas kārtību” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 09.46 J. LEJA piedalās sēdē. 

28.§ 
Par satiksmes organizācijas izmaiņām Liepu alejā un Ludmilas Azarovas ielā 

(Elīna Klindžāne, Gunārs Dzenis) 
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G. DZENIS, V. BULĀNS, E. KLINDŽĀNE, K. MIĶELSONE, I. KRASTIŅŠ, M. 
SPRINDŽUKS, S. BRAKOVSKA, A. BRŪVERS debatē par: 

1. Ceļu satiksmes drošības direkcijas (turpmāk – CSDD) ceļu drošības audita atzinumu 
un audita grupas ieteikumu pagaidām neplānot Liepu alejā, Liepu, L. Azarovas, 
Rūpnieku, Ceriņu, Mērnieku ielās, Carnikavā dzīvojamās zonas (G. Dzenis aicina 
deputātus neatbalstīt sagatavoto lēmuma projektu, bet veidot praksi, izvietojot 
informatīvās ceļa zīmes. V. Bulāns informē, ka jautājums tika izskatīts Attīstības 
komitejā ar atzinumu, ka nepieciešams saglabāt pirms rekonstrukcijas dzīvojamās 
zonas statusu. Vērš uzmanību, ka CSDD atzinumā minēts, ka, ja tiek noņemta ceļa 
zīmē “Dzīvojamā zona”, tad jāizpildās vairākiem nosacījumiem, kas nav izpildīti. E. 
Klindžāne vērš uzmanību, ka lēmuma nolēmumā balsošanai ir piedāvāti divi varianti: 
1) pašvaldības policijai sadarbībā ar p/a “Carnikavas komunālserviss” izstrādāt 
preventīvo pasākumu plānu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Liepu alejā un 
Ludmilas Azarovas ielā, Carnikavā un nodrošināt plāna izpildi; 2) izvietot ceļa zīmi 
Nr. 533 “Dzīvojamā zona” Liepu alejā un tās šķērsielās, Ludmilas Azarovas ielā un tās 
šķērsielās); 

Plkst. 10.10 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

Plkst. 10.12 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

2. ierosinājumu atbalstīt Attīstības komitejas atzinumu un lēmuma projekta otro 
nolēmuma variantu, kā arī p/a “Carnikavas komunālserviss” izstrādāto Preventīvo 
pasākumu plānu ceļu satiksmes drošības uzlabošanai Liepu alejā un Ludmilas 
Azarovas ielā; 

3. priekšlikumu virzīt izskatīšanai Tautsaimniecības komitejā un Attīstības komitejā 
jautājumu par vienotu regulējumu par ceļu zīmju izvietošanu novadā (M. Sprindžuks 
pauž viedokli, ka ceļu zīmju izvietošanas funkciju varētu nodot pašvaldībām, 
pārņemot arī kontroles funkciju. A. Brūvers informē par grozījumu projektu Ceļu 
satiksmes likumā, kas stāsies spēkā ar 2023. gada 1. janvāri, nosakot ceļu zīmju 
izvietošanas funkciju pašvaldībām (izņemot valsts ceļus). Vērš uzmanību, ka turpmāk 
CSDD neskaņos ceļu zīmju uzstādīšanu). 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 386 “Par satiksmes organizācijas izmaiņām Liepu alejā un 
Ludmilas Azarovas ielā” kopā ar Preventīvo pasākumu plānu ceļu satiksmes drošības 
uzlabošanai Liepu alejā un Ludmilas Azarovas ielā un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 
Par saistošo noteikumu “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu 

nekustamā īpašuma “Lībieši 4” (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, Ādažu pagastā, 
Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi’ projektu 
(Inga Švarce) 

M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, I. ŠVARCE, J. LEJA, V. BULĀNS, novada iedzīvotāji, R. 
KUBULIŅŠ, G. MIGLĀNS, I. KRASTIŅŠ, A. GRIKMANIS, K. MIĶELSONE, K. 
DĀVIDSONE, I. URTĀNE debatē par: 

1. saistošo noteikumu projekta neatbalstīšanu (D. Mieriņa aicina neatbalstīt saistošo 
noteikumu projektu, ņemot vērā, ka nav saņemtas atbildes uz Attīstības komitejas šā 
gada 10. augusta sēdē novada iedzīvotāju sniegto prezentāciju. Pauž viedokli, ka 
vēstuli par lokālpānojuma atbalstu parakstīja iedzīvotāji, kuri nedzīvo Baltezerā. Vērš 
uzmanību, ka sarkanās līnijas groza ar Teritorijas plānojumu vai detālplānojumu, kā 
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arī teritorija, kas ir applūstoša ar šo lokālplānojumu tiek padarīta par apbūvējamo. 
Uzskata, ka, lai kaut ko izbūvētu, nekustamajā īpašumā ir jāuzber zeme, kas ir 
pretrunā ar likumu, līdz ar to aicina lokālplānojumu neapstiprināt. I. Švarce vērš 
uzmanību, ka sarkanās līnijas netiek ne noteiktas, ne grozītas lokālplānojuma ietvaros, 
kā arī applūstošo teritoriju robežas netiek grozītas. M. Sprindžuks vērš uzmanību, ka 
teritorijas plānojumā plānotās darbības un pakalpojumu sniegšana ir atļautas, kā arī 
lokālplānojumam ir saņemts saskaņojums no VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – 
LVC). Pauž viedokli, ka nepieciešams pārskatīt visu novada ūdenstilpju izmantošanas 
noteikumus. Informē, ka lokālplānojuma apstiprināšanas vai neapstiprināšanas 
gadījumā ir jāievēro likums. Vērš uzmanību, ka nav tiesiskā pamata atlikt vai 
neapstiprināt lokālplānojumu); 

2. novada iedzīvotāja (vārds, uzvārds) prezentāciju par ezera izmantošanu (2. pielikums) 
((vārds, uzvārds) informē, ka iegādājās nekustamo īpašumu pie Baltezera paļāvībā, ka 
ezerā netiks atļauta motorizētu laivu kustība, kas rada postījumu iedzīvotāju 
nekustamajiem īpašumiem un ezera biotopam. Lūdz neapstiprināt lokālplānojumu, bet 
izstrādāt vienotus nosacījumus ūdenstilpju izmantošanai); 

3. komunikāciju ar attīstītāju un piedāvātajiem risinājumiem ((vārds, uzvārds) informē, 
ka attīstītājam tika piedāvāts risinājums pārvietot plānojamo ēku no applūstošās 
teritorijas, izvietojot to stāvkrastā. Vērš uzmanību, ka, ja šāds nosacījums tiktu 
izpildīts, novada iedzīvotāji atceltu savas prasības. Informē, ka attīstītājs šādam 
risinājumam nepiekrīt. Aicina būvvaldi noteikt nosacījumu attīstītājam pārbīdīt ēku no 
applūstošās teritorijas. (vārds, uzvārds) vērš uzmanību, ka uz iedzīvotāju argumentiem 
nav saņemtas atbildes. Informē, ka, ja tiks atbalstīts lokalplānojums piedāvātajā 
redakcijā, novada iedzīvotāji vērsīsies tiesā. Aicina precizēt lokālplānojumu, iezīmējot 
vietu ēkai, kur tā var atrasties. R. Kubuliņš lūdz skaidrot, vai lokāplānojumā nosaka 
ēkas novietošanu. I. Švarce skaidro, ka lokālplānojums nenosaka ēkas novietojumu, 
tas tiks risināts būvprojektā atbilstoši aktuālajai topogrāfijai. Informē, ka atbildes uz 
iedzīvotāju iebildumiem ir publicētas TAPIS sistēmā un pašvaldības tīmekļvietnē); 

4. deputātu tikšanos ar Baltezera iedzīvotājiem (I. Krastiņš informē, ka ar Baltezera 
iedzīvotājiem tika panākta vienošanās par darba grupas izveidošanu saistošo 
noteikumu par novada ūdenstilpju izmantošanu izstrādei. Vērš uzmanību, ka novada 
pašvaldības policijai ir izšķirošā loma noteikumu ievērošanas pārbaudē un 
nodrošinājumā. Uzskata, ka, ja darba grupas sastāvā būs novada iedzīvotāji, kuri 
piedalīsies saistošo noteikumu izstrādē, tie būs abu pušu (iedzīvotāju un pašvaldības) 
akceptētie noteikumi, kas būs obligāti izpildei un tiks izpildīti. Izsaka priekšlikumu par 
lokālplānojumu – attīstītajam kopā ar Baltezera iedzīvotāju pārstāvi veikt 
kotroltopogrāfiju, veidojot aktuālo topogrāfijas redakciju, kas ietekmēs turpmāko 
būvniecību); 

5. jautājuma izskatīšanas rezultātiem Attīstības komitejas šā gada 10. augustā sēdē (V. 
Bulāns pauž viedokli, ka tiek jautas divas lietas: kuģošanas noteikumi un 
lokālplānojums. Informē, ka Attīstības komitejas šā gada 10. augusta sēdē jautājums 
tika izdiskutēts un pieņemts atzinums, ka ir jāmaina kuģošanas noteikumi, tai skaitā arī 
Lielajā Baltezerā, veidojot darba grupu, iesaistot tajā vides speciālistus un 
iedzīvotājus. Vērš uzmanību, ka lokālplānojumā ir atcelts punkts par applūstošo 
teritoriju robežu izmaiņām, kā arī attīstītajam ar būvvaldi būs jāsaskaņo pēc jaunas 
topogrāfijas ēkas izvietojums. Uzskata, ka iedzīvotāji var piedalīties šajā procesā un 
kontrolēt to. Uzsver, ka A1 rezervētās teritorijas robežas ir saskaņotas ar LVC); 

Plkst. 11.04 J. LEJA atstāj sēdi. 

Plkst. 11.05 J. LEJA piedalās sēdē. 
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6. lokālplānojuma neapstiprināšanas sekām (I. Švarce informē, ka, nav juridisku 
argumentu lokālplānojuma neapstiprināšanai, ņemot vērā, ka visi darba uzdevumā 
iekļautie nosacījumi ir izpildīti. Vērš uzmanību, ka zonējums netiks mainīts, TIN7 
zonas izmaiņas ir saskaņotas ar LVC, zīmējumam ar ēkas novietojumu ir informatīvs 
raksturs. Saistošajos noteikumos ir saite uz TAPIS sistēmā publicēto lokālplānojuma 
grafisko daļu, kurā nav norādīts ēkas novietojums. M. Sprindžuks pauž viedokli, ka 
nav pamata neuzticēties Valsts zemes dienesta apstiprinātajai topogrāfijai. Vērš 
uzmanību, ka pašvaldības pieņemtajam lēmumam jābūt tiesiskam. J. Leja izskata 
priekšlikumu atlikt saistošo noteikumu pieņemšanu uz mēnesi, ļaujot attīstītājam un 
iedzīvotājiem sakārtot attiecības); 

7. ēkas izņemšanu no lokālplānojuma (A. Grikmanis informē, ka lokālplānojums ir 
uzskatāms par teritorijas plānošanas sastāvdaļu un nav pieļaujama situācija, ka 
lokālplānojumā ir noteikta ēkas izvietošana. Pauž viedokli, ka jautājums par 
būvniecību ir jārisina vispirms. M. Sprindžuks ierosina izņemt ēku no lokālplānojuma, 
lai paliktu tikai zemes vienība, uz kas izvietot ēku. (vārds, uzvārds), K. Dāvidsone, I. 
Krastiņš atbalsta M. Sprindžuka ierosinājumu); 

Plkst. 11.20 K. MIĶELSONE atstāj sēdi. 

Plkst. 11.20 K. MIĶELSONE piedalās sēdē. 

8. applūstošās teritorijas noteikšanu (M. Sprindžuks lūdz skaidrot, vai DA5 teritorijā var 
veikt būvniecību vai jāpieprasa aktuāla topogrāfija. (vārds, uzvārds) pauž viedokli, ka 
applūstošo teritoriju nevar noteikt pēc topogrāfijas un applūstošās teritorijas robežas 
norādītas nekorekti. Uzskata, ka applūstošās teritorijas robežas var noteikt tikai pēc 
inženiertehniskajiem aprēķiniem); 

9. būvniecības ieceres publisko apspriešanu ((vārds, uzvārds) vērš uzmanību, ka bija 
jānotiek būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai, kas nenotika. I. Urtāne skaidro, 
ka attīstītājs iesniedza būvvaldē būvniecības ieceri, ko būvvalde noraidīja, līdz ar ko 
bija nepieciešams izstrādāt lokāplānojumu, kā apspriešana notika [Piezīme: publiskās 
apspriešanas sanāksme notika šā gada 23. maijā plkst. 17.00 tiešsaistē ZOOM 
platformā un šā gada 6. jūlijā plkst. 18.00 notika tikšanās ar iedzīvotājiem 
lokālplānojuma projekta īstenošanas vietā nekustamajā īpašumā “Lībieši 4”]); 

10. ierosinājumu balsot par saistošo noteikumu projektu, ņemot vērā, ka saistošo 
noteikumu projekta 2. pielikuma grafiskās daļas aktuālajā redakcijā nav norādīta ēka 
un aplūstošās teritorijas robeža atbilst teritorijas plānojumam. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Karīna 
Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 2 (Daiga Mieriņa 
(LZS), Gatis Miglāns (LZS)), "Atturas" – 2 (Genovefa Kozlovska (LZS), Raivis Pauls 
(LZS)), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 68/2022 “Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas 
plānojumu nekustamā īpašuma “Lībieši 4” (kadastra Nr. 8044 013 0549), Baltezerā, 
Ādažu pagastā, Ādažu novadā, teritorijā, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

Plkst. 10.38 V. BULĀNS atstāj sēdi. 

30.§ 
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Baltā raga ielā 5, 

Baltā raga ielā 7, Baltā raga ielā 9, Baltā raga ielā 11, Baltā raga ielā 20, Baltezerā 
(Inga Švarce) 



 16

Plkst. 11.40 V. BULĀNS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 387 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem 
īpašumiem Baltā raga ielā 5, Baltā raga ielā 7, Baltā raga ielā 9, Baltā raga ielā 11, Baltā 
raga ielā 20, Baltezerā” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 
Par detālplānojumu iesniegumu izskatīšanas kritērijiem darba uzdevumu sagatavošanai 

(Inga Švarce) 

Pašvaldība ir atbildīga un tai ir jāorganizē likumā “Par pašvaldībām” noteikto pakalpojumu 
sniegšana un infrastruktūras izveide: vienota ielu un ceļu tīkla izbūve, centralizētu 
inženierapgādes tīklu ierīkošana, izglītības, veselības, sociālo un rekreācijas pakalpojumu 
pieejamība. Atbilstoši Vispārīgajiem teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumiem, plānojot jaunu apbūvi teritorijās, kurās nav izbūvēta vai izplānota publiskā 
infrastruktūra, publiskiem mērķiem paredz līdz 20 procentiem no plānojamās teritorijas.  
Izglītības, veselības un sociālās aprūpes, kā arī kultūras iestāžu izvietošanai var paredzēt 
lielāku teritorijas daļu, ja ir panākta rakstveida vienošanās ar attiecīgās teritorijas zemes 
īpašnieku. Savukārt, lai nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu 
izmantošanu, pašvaldībai teritorijas plānojumos jānosaka apbūves teritorijas, kurās 
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas, kā arī jānosaka centralizētās kanalizācijas 
sistēmas un apbūves noteikumus teritorijās, kurās ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes 
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas.  

Plānotā apbūve var būtiski ietekmēt sociāli nozīmīgu infrastruktūru (skolas, slimnīcas, 
bērnudārzus, poliklīnikas, publiskās atpūtas un rekreācijas vietu u.c.) pieejamību vai 
sabiedriskā transporta kustību. Pašvaldībai, paplašinot esošos ciemus un veidojot jaunu 
apbūvi teritorijās, kur tā nav bijusi, ir jāpanāk svarīgāko pakalpojumu pieejamība. Tādēļ pirms 
katra liela attīstības projekta, izstrādājot tā darba uzdevumu, ir jāizvērtē plānotās apbūves 
ietekme uz pakalpojumu pieejamību, esošo infrastruktūru un tās kapacitāti, vienota ielu un 
ceļu tīkla izveidi. 

Tāpēc detālplānojumā, kura uzdevums ir jaunas dzīvojamās apbūves attīstība, ir jāietver 
analīze par sociālās, tehniskās un vides  infrastruktūras nodrošinājumu. 

Plkst. 11.42 R. PAULS atstāj sēdi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punktu, 15. pantu, kā arī 
Attīstības komitejas šā gada 10. augusta atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai kritērijus “Detālplānojumu iesniegumu izskatīšanas darba 
uzdevuma sagatavošanai” (3. pielikums). 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļai detālplānojumu 
darba uzdevumu sagatavošanā izmantot kritērijus “Detālplānojumu iesniegumu 
izskatīšanas kritēriji darba uzdevumu sagatavošanai”. 

32.§ 
Par nekustamā īpašuma “Dzelzenes” sadalīšanu 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 388 “Par nekustamā īpašuma “Dzelzenes” sadalīšanu” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 
Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Kalna Nagaiņi”, Carnikavā 

(Miķelis Cinis) 

Plkst. 11.46 R. PAULS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 389 “Par zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Kalna 
Nagaiņi”, Carnikavā” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Raksti”, Garciemā 

(Miķelis Cinis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 390 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
“Raksti”, Garciemā” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Titkāni”, Carnikavā 

(Miķelis Cinis) 

Plkst. 11.48 R. PAULS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 391 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
“Titkāni”, Carnikavā” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 11.48 R. PAULS piedalās sēdē. 

36.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem “Gaujmala Nr.73” un “Lācēni” 

Siguļos 
(Miķelis Cinis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 392 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumiem 
“Gaujmala Nr.73” un “Lācēni” Siguļos” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Briljantu iela 5 (“Ailes”), 

Eimuros 
(Miķelis Cinis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 393 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
Briljantu iela 5 (“Ailes”), Eimuros” un sagatavot to parakstīšanai. 
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38.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam Austrumu ielā 83 (“Lipsti”), 

Kadagā 
(Miķelis Cinis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 394 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
Austrumu ielā 83 (“Lipsti”), Kadagā” un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 
Par īpašuma “Ledoņi”, Garkalnē sadalīšanu 

(Miķelis Cinis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 395 “Par īpašuma “Ledoņi”, Garkalnē sadalīšanu” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

40.§ 
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam “Lantveiduļi”, Garkalnē 

(Miķelis Cinis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 396 “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam 
īpašumam “Lantveiduļi”, Garkalnē” un sagatavot to parakstīšanai. 

41.§ 
Par zemesgabalu “Lidlauki”, “Smiltenieki” un “Lidmalas” Eimuros, apvienošanu 

(Miķelis Cinis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 397 “Par zemesgabalu “Lidlauki”, “Smiltenieki” un “Lidmalas” 
Eimuros, apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

42.§ 
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Garciema pļavas”, 

Kalngalē 
(Miķelis Cinis) 

D. MIERIŅA, M. CINIS, V. BULĀNS, G. DZENIS, M. SPRINDŽUKS, I. KRASTIŅŠ, K. 
MIĶELSONE debatē par: 

1. ciemata pieslēguma vietu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm (turpmāk – NAI) (M. Cinis 
informē, ja pieslēgums būs Kalngales NAI); 

2. pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvjiem un ierosinājumu tos atdalīt atsevišķā zemes 
vienībā (G. Dzenis informē, ka maģistrālās nozīmes pašvaldības grāvji, kas tika ar 
Eiropas Savienības fondu atbalstu iztīrīti, ir sadalīti zemesgabalos un dažiem grāvis iet 
zemesgabala vidū. Vērš uzmanību, ka šādi tiek traucēta pašvaldības piekļuve 
pašvaldības nozīmes meliorācijas grāvjiem un to apsaimniekošana); 

3. grāvju aizsargjoslu (M. Sprindžuks vērš uzmanību, ka tai jābūt 10 m platai); 
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4. priekšlikumu papildināt darba uzdevumu ar nosacījumu noteikt prasību nekustamo 
īpašumu īpašniekiem, ja nepieciešams, nodrošināt piekļuvi meliorācijas grāvja 
apsaimniekošanai atbilstoši apsaimniekotāja prasībām. 

Plkst. 12.06 R. PAULS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 398 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 
īpašumam “Garciema pļavas”, Kalngalē” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam “Jaunkalni”, Ādaži, Ādažu 

pagasts, Ādažu novads 
(Miķelis Cinis) 

Plkst. 12.09 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

G. DZENIS, M. SPRINDŽUKS debatē par nepieciešamību atgūt no privātpersonas 
zemesgabala daļu, lai nākotnē pašvaldība varētu izbūvēt ielu. 

Plkst. 12.11 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 399 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam 
“Jaunkalni”, Ādaži, Ādažu pagasts, Ādažu novads” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 12.13 A. ROZĪTIS atstāj sēdi. 

Plkst. 12.13 S. BRAKOVSKA atstāj sēdi. 

Plkst. 12.13 J. LEJA atstāj sēdi. 

*** 

M. SPRINDŽUKS, pamatojoties uz pašvaldības domes  2021. gada 1. jūlija saistošo 
noteikumu Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 98.6. apakšpunktu, izsludina 
pārtraukumu. 

Pārtraukums no plkst. 12.13 līdz plkst. 13.00. 

*** 

Plkst. 13.00 A. DENIŅA piedalās sēdē. 

44.§ 
Par līguma slēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Sniedze Brakovska 
(LRA), Jānis Leja (S), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA) atstāja sēdi), 
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 400  “Par līguma slēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 13.04 J. LEJA piedalās sēdē. 

45.§ 
Par zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību līguma izbeigšanu pirms termiņa 

(Vollijs Kuks) 
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Sniedze Brakovska 
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 401 “Par zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību līguma  
izbeigšanu pirms termiņa” un sagatavot to parakstīšanai. 

46.§ 
Par atteikumu dot piekrišanu zemes “Ozolvilla” daļas iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Sniedze Brakovska 
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 402 “Par atteikumu dot piekrišanu zemes “Ozolvilla” daļas 
iegūšanai īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

47.§ 
Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Sniedze Brakovska 
(LRA), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME 
NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 403 “Par izlases un kopšanas cirtes sagatavošanu” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

48.§ 
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavu iela 12A” pārdošanu 

(Vollijs Kuks) 

Plkst. 13.10 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Sniedze Brakovska 
(LRA), Imants Krastiņš (JKP), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA) atstāja sēdi), 
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 404 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kļavu iela 12A” 
pārdošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 13.11 S. BRAKOVSKA un I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

49.§ 
Par piekrišanu zemes “Nameja iela 2B, Gauja” iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Māris 
Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – 4 (Arta Deniņa (JKP), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), (Raivis Pauls 
(LZS), Arnis Rozītis (LRA) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 405 “Par piekrišanu zemes “Nameja iela 2B, Gauja” iegūšanai 
īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

50.§ 
Par nekustamo īpašumu “Dailas skvērs” un “Dailas” pieņemšanu pašvaldības īpašumā 

bez atlīdzības 
(Vollijs Kuks) 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS), Arnis 
Rozītis (LRA) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 406 “Par nekustamo īpašumu “Dailas skvērs” un “Dailas” 
pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

51.§ 
Par piekrišanu zemes “Ozolu iela 39” iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), Māris 
Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – 4 (Arta Deniņa (JKP), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), (Raivis Pauls 
(LZS), Arnis Rozītis (LRA) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 407 “Par piekrišanu zemes “Ozolu iela 39” iegūšanai īpašumā” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 13.17 A. ROZĪTIS piedalās sēdē. 

52.§ 
Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 7” iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa (JKP), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), 
Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris 
Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 2 (Daiga Mieriņa (LZS), Genovefa Kozlovska 
(LZS)), (Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 408 “Par piekrišanu zemes “Bērziņu iela 7” iegūšanai īpašumā” 
un sagatavot to parakstīšanai. 

53.§ 
Par piekrišanu zemes “Jūras iela 10” iegūšanai īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 409 “Par piekrišanu zemes “Jūras iela 10” iegūšanai īpašumā” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

54.§ 
Par adrešu piešķiršanu telpu grupām dvīņu mājās Cielavu iela 27 un 29, Kalngalē 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 410 “Par adrešu piešķiršanu telpu grupām dvīņu mājās Cielavu 
iela 27 un 29, Kalngalē” un sagatavot to parakstīšanai. 

55.§ 
Par adrešu, ielu izvietojuma un īpašumu nosaukumu sakārtošanu objektiem pie Ābolu, 
Aveņu, Puķu, Mazās Dārza, Mazās Ceriņu, Mazās Ķiršu un Zemeņu ielām Garciemā 

(Nadežda Rubina) 

D. MIERIŅA, N. RUBINA, M. SPRINDŽUKS, G. DZENIS, I. KRASTIŅŠ, G. 
KOZLOVSKA, K. MIĶELSONE debatē par: 
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1. ar adrešu maiņu saistītajam darbībām, ko jāveic iedzīvotājiem (N. Rubina informē, ka 
iedzīvotājiem nebūs jāmaina dokumenti. D. Mieriņa informē, ka, ja iedzīvotājiem ir 
hipotekārais kredīts, tad viņam ir jāpaziņo kredītiestādei par adreses maiņu. Vērš 
uzmanību, ka kredītiestāde, mainot noslēgto līgumu, var noteikt iedzīvotājam 
neizdevīgus nosacījumus); 

2. adrešu sakārtošanu (N. Rubina informē, ka adresāciju minētajās ielās ir jāsakārto 
tagad, jo tās izmantošana ir apgrūtinoša. G. Dzenis informē, ka adresācijas sakārtošanu 
bija jāveic pirms 15 gadiem. Vērš uzmanību, ka minētās ielas atrodas bijušajā 
kooperatīvā un nepieciešams mainīt adreses loģiskajā kārtībā, lai varētu vieglāk 
sameklēt nepieciešamo adresi. K. Miķelsone informē par nepieciešamību sakārtot 
adreses, lai glābšanas dienesti varētu ātri ierasties uz izsaukuma vietu. Pauž viedokli, 
ka adrešu sakārtošanā jābūt vieglam un visiem saprotamam algoritmam); 

3. ierosinājumu nosūtīt visiem minēto ielu iedzīvotājiem, tai skaitā juridiskajām 
personām, vēstuli, informējot par adrešu maiņu (N. Rubina informē, ka iedzīvotāju 
informēšana notiek saskaņā ar Paziņošanas likumu – pēc adreses maiņas, kā arī 
juridiskās personas ir apzinātas. D. Mieriņa aicina apzināt iedzīvotājus un informēt par 
adrešu maiņu, lai pašvaldība būtu informēta par gadījumiem, kad juridiska persona 
nevar nomainīt adresi uzreiz. M. Sprindžuks ierosina nesūtīt vēstules, bet ievietot 
informāciju par adrešu maiņu pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ādažu Vēstis”, 
tīmekļvietnē un sociālajās platformās); 

4. priekšlikumu atlikt lēmuma projekta pieņemšanu un informēt iedzīvotājus par adrešu 
maiņu (M. Sprindžuks ierosina pilnveidot adrešu maiņas procedūru, iesaistot 
iedzīvotājus ielu nosaukumu piešķiršanā, kā arī informēt iedzīvotājus par adrešu 
maiņu pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas). 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS) atstāja 
sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Atlikt lēmuma “Par adrešu, ielu izvietojuma un īpašumu nosaukumu sakārtošanu 
objektiem pie Ābolu, Aveņu, Puķu, Mazās Dārza, Mazās Ceriņu, Mazās Ķiršu un 
Zemeņu ielām Garciemā” projektu. 

Plkst. 13.47 A. DENIŅA atstāj sēdi. 

56.§ 
Par adrešu maiņu īpašuma “Birztalas” objektiem Garupes ciemā 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 411 “Par adrešu maiņu īpašuma “Birztalas” objektiem Garupes 
ciemā” un sagatavot to parakstīšanai. 

57.§ 
Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Ādažu novadā 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 412 “Par adrešu precizēšanu adresācijas objektiem Ādažu 
novadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

58.§ 
Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. noteikumos Nr. 7 

“Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” projektu 
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(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 21 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 23.02.2022. 
noteikumos Nr. 7 “Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” 
un sagatavot tos parakstīšanai. 

59.§ 
Par nolikuma “Darba grupas deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā nolikums” 

projektu 
(Anita Snigireva) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr. 32 “Darba grupas deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā 
nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

60.§ 
Par darba grupas izveidi deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā 

(Anita Snigireva) 

Pamatojoties uz pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Ādažu 
novada pašvaldības nolikums” 17. punktu un pašvaldības šā gada 24. augusta nolikuma Nr. 32 
“Darba grupas deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā nolikums” 2. punktu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Izveidot darba grupu deklarēšanās veicināšanai Ādažu novadā (turpmāk – darba 
grupa), šādā sastāvā:  

1.1. Imants KRASTIŅŠ, domes priekšsēdētāja vietnieks pašvaldības funkciju 
jautājumos, darba grupas vadītājs; 

1.2. Edgars LIEPIŅŠ, Grāmatvedības nodaļas vadītāja vietnieks;  

1.3. Ilona GOTHARDE, Juridiskā un iepirkuma nodaļas vadītāja vietnieks; 

1.4. Nadežda RUBINA, Nekustamā īpašuma un adresācijas speciālists; 

1.5. Lauma VĪTOLIŅA, Ģeogrāfiskās sistēmas informācijas speciālists; 

1.6. Monika GRIEZNE, Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja; 

1.7. Laima JĀTNIECE, Vecākais sabiedrisko attiecību speciālists; 

1.8. Inga TŪNA-ČAUPALA, VPVKAC vadītāja; 

1.9. Ieva ROZE, Sociālā dienesta vadītāja; 

1.10. Gunita DZENE, Kopienas vecākais sociālais darbinieks; 

1.11. Aija KALVĀNE, Izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja; 

1.12. Karīna MIĶELSONE, deputāte;  

1.13. Valērijs BULĀNS, deputāts; 

1.14. Raitis KUBULIŅŠ, deputāts. 

2. Darba grupas darbs netiek papildu apmaksāts. 
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3. Uzdot darba grupai izpildīt tās nolikumā noteiktos uzdevumus un sniegt ziņojumu 
Finanšu komitejas šā gada 17. oktobra sēdē. 

61.§ 
Par noteikumu “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma Ādažu novada pašvaldībā” 

projektu 
(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 17 “Iekšējās trauksmes celšanas sistēma Ādažu novada 
pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

62.§ 
Par redakcionālu precizējumu Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 20. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 63/2022 “Interešu izglītības programmu finansēšanas un 
īstenošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

(Ilona Gotharde) 

Ziņo par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā gada 
27. jūlija vēstuli Nr. 1-18/5309 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 63/2022”. VARAM 
izvērtēja pašvaldības šā gada 20. jūlija saistošos noteikumus Nr. 63/2022 “Interešu izglītības 
programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” (turpmāk – 
noteikumi) un pieņēma tos zināšanai, neizsakot iebildumus (pozitīvs atzinums). 

Vienlaikus VARAM lūdz svītrot no noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma atsauci uz 
Ministru kabineta 2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 10. punktu, jo saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 3. februāra 
noteikumu Nr. 108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181. – 183. punktu, 
noteikumos nav jāietver tiesību normas, kas nenosaka deleģējumu pašvaldībai izdot saistošos 
noteikumus.  

Noteikumi publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (146, 01.08.2022.) un stājušies 
spēkā šā gada 2. augustā.   

VARAM šā gada 14. jūnija vēstulē Nr. 1-132/4358 sniedza rekomendācijas pašvaldībām, 
norādot, ka situācijās, kad pēc saistošo noteikumu publicēšanas tiek konstatēta tehniska 
rakstura neprecizitāte, kuras labošana nemainītu tiesību akta būtību, tad pašvaldība nosūta 
publicēšanai oficiālajā izdevumā elektroniski parakstītu oficiālās publikācijas precizējumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Precizēt Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 20. jūlija saistošos noteikumus Nr. 
63/2022 “Interešu izglītības programmu finansēšanas un īstenošanas kārtība Ādažu 
novada pašvaldībā”, svītrojot no to tiesiskā pamatojuma atsauci uz Ministru kabineta 
2001. gada 28. augusta noteikumu Nr. 382 “Interešu izglītības programmu 
finansēšanas kārtība” 10. punktu. 

2. Nosūtīt triju darba dienu laikā pēc protokollēmuma parakstīšanas to Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un oficiālajam izdevumam “Latvijas 
Vēstnesis”. 

63.§ 
Par noteikumu “Telpu nomas kārtība Ādažu novada pašvaldības ēkās” projektu 

(Ilona Gotharde) 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi),  PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 22 “Telpu nomas kārtība Ādažu novada pašvaldības ēkās” un 
sagatavot tos parakstīšanai. 

64.§ 
Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 20. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”” 

projektu 
(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 20. 
oktobra saistošajos noteikumos Nr. 15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu 
novadā”” projektu un nodot to publiskajai apspriešanai. 

65.§ 
Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklim Kanāla iela 81 dz. 13 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), Raivis 
Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 413 “Par īres līguma noslēgšanu pašvaldības dzīvoklim Kanāla 
iela 81 dz. 13” un sagatavot to parakstīšanai. 

66.§ 
Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” projektu 
(Guntis Porietis) 

D. MIERIŅA, I. KRASTIŅŠ, G. PORIETIS, M. SPRINDŽUKS, R. KUBULIŅŠ, V. 
BULLĀNS, J. LEJA debatē par D. Mieriņas priekšlikumu nodrošināt komiteju sēžu 
translāciju tiešsaistē video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē YouTube, 
nodrošinot arī komiteju sēžu ierakstu saglabāšanu (G. Porietis informē, ka likums “Par 
pašvaldībām” nosaka pašvaldības domes sēžu ierakstu audioformātā publicēšanu pašvaldības 
tīmkeļvietnē, savukārt komiteju sēžu ieraksti netiek publicēti un saglabāti. V. Bulāns pauž 
viedokli, ka komiteju sēžu ierakstus nav nepieciešams publicēt, ņemot vērā sēžu garumu). 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par deputātes D. Mieriņas priekšlikumu nodrošināt komiteju 
sēžu translāciju tiešsaistē video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē YouTube, 
nodrošinot arī komiteju sēžu ierakstu saglabāšanu. 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm "Par" (Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)), "Pret" – 1 
(Valērijs Bulāns (LRA),), "Atturas" – 5 (Sniedze Brakovska (LRA), Kerola Dāvidsone 
(LRA), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), (Arta 
Deniņa (JKP), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), (Arta Deniņa (JKP), Raivis Pauls (LZS) 
atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Neatbalstīt deputātes D. Mieriņas priekšlikumu nodrošināt komiteju sēžu translāciju 
tiešsaistē video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē YouTube, 
nodrošinot arī komiteju sēžu ierakstu saglabāšanu. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada 
pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu novada 
pašvaldības nolikums”” projektu. 
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Raitis Kubuliņš (LZP), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 
Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – 2 (Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa 
(LZS)), "Atturas" – 2 (Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP)), (Arta Deniņa 
(JKP), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), (Arta Deniņa (JKP), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), 
PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 69/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 
2021. gada 1. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības 
nolikums”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

67.§ 
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2022 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam” 
(Sarmīte Mūze) 

Plkst. 14.31 J. LEJA atstāj sēdi. 

Plkst. 14.32 J. LEJA piedalās sēdē. 

Plkst. 14.34 G. MIGLĀNS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S), Karīna 
Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
2 (Genovefa Kozlovska (LZS), Daiga Mieriņa (LZS)), (Arta Deniņa (JKP), Gatis Miglāns 
(LZS), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 70/2022 “Par grozījumiem Ādažu novada 
pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2022 “Par 
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2022. gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

Plkst. 14.35 G. MIGLĀNS piedalās sēdē. 

68.§ 
Par iedejas pieteikšanu ELFLA programmas projektā 

(Inita Henilane) 

R. KUBULIŅŠ, I. HENILANE, G. DZENIS, M. SPRINDŽUKS, I. KRASTIŅŠ, V. 
BULĀNS debatē par konceptuālu atbalstu konkursa idejas pieteikuma projekta “Irdenā 
seguma izveide Gaujas aizsargdambim” iekļaušanai biedrības “Gaujas partnerība” stratēģijā 
un tā īstenošanu. 

Plkst. 14.35 D. MIERIŅA atstāj sēdi. 

Plkst. 14.40 D. MIERIŅA piedalās sēdē. 

Plkst. 14.44 J. LEJA atstāj sēdi. 

Plkst. 14.49 I. KRASTIŅŠ atstāj sēdi. 

Plkst. 14.49 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), 
Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis 
Kubuliņš (LZP), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis 
Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta Deniņa (JKP), 
Jānis Leja (S), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 414 “Par konceptuālu atbalstu ELFLA konkursa projekta iecerei” 
un sagatavot to parakstīšanai. 
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69.§ 
Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu  un izdevumu apmaksu Ādažu novada 

skolēnu nokļūšanai no 2022. gada 1. septembra 
(Aija Kalvāne) 

D. MIERIŅA, A. KALVĀNE, M. SPRINDŽUKS, I. GOTHARDE debatē par: 

1. iespēju nodrošināt braukšanas biļešu apmaksu Carnikavas pagasta skolēniem, kuri 
uzsāka mācības citu novadu izglītības iestādēs (A. Kalvāne informē, ka biļetes tiek 
kompensētas tikai tiem skolēniem, kuri netika uzņemti Ādažu vidusskolā. M. 
Sprindžuks pauž viedokli, ka iedzīvotājiem nepieciešams nodrošināt vienādas tiesības. 
A. Kalvāne informē, ka lēmuma projektā ir iekļautas tikai pašvaldības obligātās 
funkcijas, savukārt tiesības Carnikavas pagasta skolēniem saņemt kompensāciju izriet 
no Carnikavas novada domes 2019. gada 23. oktobra saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN/2019/28 “Saistošie noteikumi par izglītojamo transporta nodrošinājumu un 
braukšanas maksas atvieglojumiem”. Vērš uzmanību, ka lēmuma projekts nosaka 
pagaidu kārtību līdz jauno saistošo noteikumu spēkā stāšanās. I. Gotharde informē, ka 
abu pagastu saistošo noteikumu pārskatīšana un jauno saistošo noteikumu pieņemšana 
ir pagarināta līdz šā gada beigām un līdz tam brīdim spēkā ir abu pagastu saistošie 
noteikumi); 

2. obligātajām funkcijām un brīvprātīgajām iniciatīvām nepieciešamo finansējumu (D. 
Mieriņa aicina atbalstīt visas iniciatīvas, meklējot finansējumu pašvaldības budžetā. 
M. Sprindžuks vērš uzmanību energoresursu cenu pieaugumam un nepieciešamībai 
pašvaldībai nodrošināt tai normatīvajos aktos noteiktas obligātās funkcijas, kā arī 
ierosina Finanšu komitejas ārkārtas sēdē pārskatīt pašvaldības budžeta pozīcijas 
izglītības jomā). 

Plkst. 15.23 S. BRAKOVSKA un K. MIĶELSONE atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Arnis Rozītis (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns 
(LZS), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Kerola Dāvidsone (LRA), Māris 
Sprindžuks (LRA), Raitis Kubuliņš (LZP), Valērijs Bulāns (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 
nav, (Sniedze Brakovska (LRA), Arta Deniņa (JKP), Jānis Leja (S), Karīna Miķelsone (LRA), 
Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 415 “Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu  un izdevumu 
apmaksu Ādažu novada skolēnu nokļūšanai no 2022. gada 1. septembra” un sagatavot 
to parakstīšanai. 

Plkst. 15.24 G. MIGLĀNS atstāj sēdi. 

70.§ 
Ziņojums - ceturkšņa atskaite par pašvaldības projektiem (no šā gada 1. aprīļa līdz 31. 

jūlijam) 
(Māris Sprindžuks (LRA)) 

Ziņojums (4. pielikums). 

I. HENILANE, R. KUBULIŅŠ, I. KRASTIŅŠ, M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA debatē par: 

1. projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1. 
daļas īstenošanu – darbu pabeigšanu pie RS-2 (pie pašvaldības domes ēkas), kā arī par 
sadārdzinājumiem projektā un pašvaldības veicamajām darbībām jautājuma risināšanā 
(I. Henilane informē, ka būvnieks nav iesniedzis pieprasītos dokumentus, pašvaldības 
administrācijas Attīstības un projektu nodaļa strādā pie situācijas risināšanas); 
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2. priekšlikumu pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļai sagatavot 
atskaiti par veselības veicināšanas projektiem, ko izskatīt Finanšu komitejas šā gada 
21. septembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm "Par" (Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), 
Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Daiga Mieriņa 
(LZS), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 
(Sniedze Brakovska (LRA), Arta Deniņa (JKP), Jānis Leja (S), Gatis Miglāns (LZS), Karīna 
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijas Attīstības un projektu nodaļai sagatavot atskaiti par 
veselības veicināšanas projektiem, ko izskatīt Finanšu komitejas šā gada 21. septembra 
sēdē. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

71.§ 
Par papildu finansējumu izglītības ieguvei 

(Sandra Ozoliņa) 

Plkst. 15.48 S. BRAKOVSKA piedalās sēdē. 

Plkst. 15.49 D. MIERIŅA atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm "Par" (Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola 
Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš 
(LZP), Arnis Rozītis (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Arta 
Deniņa (JKP), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone 
(LRA), Raivis Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 416 “Par papildu finansējumu izglītības ieguvei” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

 
Sēdi slēdz plkst. 15:52. 
 
 
Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  
 
 
Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 
 

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


