
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 8. septembrī                             Nr. 34 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: pašvaldības domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa 

Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja (S) (no plkst. 

09.02), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls 

(LZS), Arnis Rozītis (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Liāna Pumpure (LRA); (neattaisnotu iemeslu dēļ): Arta 

Deniņa (JKP). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Sandra Ozoliņa, Inga Pērkone, Iluta 

Plikgalve, Guntis Porietis, Anita Snigireva. 

citi: 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 plkst. 09:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

2. Par zvērināta revidenta apstiprināšanu. 

3. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 1. jūnija lēmumā Nr. 263 “Par 

projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1.daļas 

īstenošanu”. 

4. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 358 

“Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

JKP – Jaunā konservatīvā partija; LZS – Latvijas zemnieku savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – 

Saskaņa. 
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5. Par nolikuma “Pašvaldības balvas izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs” nolikums” 

projektu. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

6. Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi. 

7. Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi. 

8. Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās izglītības iestādi. 

9. Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās izglītības iestādi. 

1.§ 

Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Edvīns Šēpers) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 420 “Par kokmateriālu izsoles rezultātu apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 09.02 R. KUBULIŅŠ piedalās sēdē. 

2.§ 

Par zvērināta revidenta apstiprināšanu 

(Anita Snigireva) 

Likuma “Par pašvaldību budžetiem” 36. panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības budžeta 

sastādīšanas un izlietošanas atbilstību likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un domes 

lēmumiem ne retāk kā reizi gadā kontrolē domes uzaicināts zvērināts revidents vai zvērinātu 

revidentu komercsabiedrība. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 71. pantu un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

9. panta divdesmit pirmās daļas 4. punktam, pašvaldība veica iepirkumu “Finanšu pārskatu 

revīzijas pakalpojumi” par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību 2022. un 2023. gada finanšu 

pārskatu revīzijas pakalpojumiem.  

Piedalīties iepirkumā tika uzaicināti 3 pretendenti: 1) SIA “A.KURSĪTES 

AUDITORFIRMA”, 2) SIA “AUDITORFIRMA PADOMS” un 3) SIA 

“PricewaterhouseCoopers” un noteiktajā termiņā tika saņemti 2 piedāvājumi. 

Pašvaldības Iepirkumu komisija šā gada 6. septembrī atbalstīja līguma slēgšanu ar SIA 

“AUDITORFIRMA PADOMS” par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu finanšu pārskatu 

revīzijas pakalpojumiem 2022. un 2023. gadam, par kopējo līgumcenu 24500 euro bez PVN 

(protokols Nr. 5-6-2022/137-2).  

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 1. jūlija saistošo noteikumu Nr. 1 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 29. punktu un Iepirkumu komisijas lēmumu (protokols 

Nr. 5-6-2022/137-2), 

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

NOLEMJ: 

Uzaicināt SIA “AUDITORFIRMA PADOMS” slēgt līgumus ar Ādažu novada 

pašvaldību par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību 2022. un 2023. gada finanšu 

pārskatu revīzijas pakalpojumiem. 
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3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 1. jūnija lēmumā Nr. 263 “Par 

projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 1.daļas 

īstenošanu” 

(Iluta Plikgalve) 

Prezentācija (pielikums). 

D. MIERIŅA, I. PLIKGALVE, R. KUBULIŅŠ, I. KRASTIŅŠ, M. SPRINDŽUKS debatē 

par: 

1. sadārdzinājumiem un ietaupījumiem projekta (prezentācijas 3. lapa); 

2. ieplānotajiem un pabeigtajiem darbiem, līguma un projekta izpildes termiņu 

pagarinājumu (I. Plikgalve informē, ka pie pašvaldības domes RS2 posmā palika 

labiekārtošanas darbi, posmā RS3 notiek rievsienu pāļu iedziļināšana un darbiem jābūt 

pabeigtiem līdz šā gada septembra beigām, savukārt posmā RS1 būvnieks pieprasa 

līguma izpildes termiņa pagarinājumu līdz šā gada 15. novembrim, ko pašvaldības 

administrācijas darbinieki ir atzinuši par pamatotu. Vērš uzmanību, ka projekta 

izpildes termiņš ir šā gada 4. oktobris un pašvaldība iesniedza Centrālajai finanšu un 

līgumu aģentūrai lūgumu pagarināt projekta izpildes termiņu. I. Krastiņš lūdz skaidrot, 

vai izbūvētas rievsienas RS3 posmā atbilst būvprojektam. I. Plikgalve skaidro, ka 

bojājumi pie Kārkļiem tika novēroti ziemas periodā, kad vēl nebija izbūvēti krāvumi, 

kā rezultātā bija bojājumi rievsienā. Tagad posms ir nostiprināts ar akmeņiem un 

būvnieks daļēji jau nomainīja bojātus rievpāļus uz veseliem. Vērš uzmanību, ka nevar 

paredzēt, kā Gauja varētu mainīt savu plūsmu citos posmos, kas nav iekļauti projektā); 

3. Rīgas Tehniskas universitātes profesoru un hidrologu piesaisti Gaujas straumes 

modelēšanai un krastu skalošanas problēmas risināšanai; 

4. smilts sūknēšanu no Gaujas gultnes (I. Plikgalve pauž viedokli, ka pēc smilts 

sūknēšanas varētu būt lielāks postījums upē. R. Kubuliņš informē, ka hidrologiem par 

smilts sūknēšanu ir cits viedoklis – šī darbība varētu palīdzēt atjaunot upes straumi 

gultnē, kā rezultātā būtiski tiks samazināta straujā krastu erozija. I. Krastiņš ierosina 

sasaukt darba grupu, uzaicinot hidrologus, universitātes un pašvaldības speciālistus. R. 

Kubuliņš informē, ka gatavo lēmuma par Gaujas upes gultnes tīrīšanu projektu 

izskatīšanai Tautsaimniecības komitejas šā gada 13. septembra sēdē). 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 421 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 01.06.2022 

lēmumā Nr. 263 “Par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 

Ādažu novadā” 1.daļas īstenošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 358 “Par 

dalību “New Bauhaus” iniciatīvā” 

(Inga Pērkone) 

I. KRASTIŅŠ, I. PĒRKONE, D. MIERIŅA, M. SPRINDŽUKS, K. MIĶELSONE, G. 

DZENIS debatē par: 

1. projekta finansējumu (I. Pērkone informē, ka 60 % tiek finansēti no Eiropas 

Savienības fondiem, 30 % – nacionālais finansējums, ko saņemšanai pašvaldība 

gatavo pieteikumu dalībai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

izsludinātajā nacionālā finansējuma konkursā, un 10 % jānodrošina pašvaldības 

finansējums; 
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2. projekta objekta (pašvaldības ēka Pirmajā ielā 42A) izvēli (I. Pērkone informē, ka 

pašvaldības ēka Pirmajā ielā 42A tika izvēlēta pēc nepieciešamības būt renovētai 

(siltinātai un atjaunotai), ņemot vērā, ka pārejas pašvaldības ēkas ir labākajā tehniskajā 

un vizuālajā stāvoklī, un ēkas tālākajām izmantošanas iespējām, jo pēc projekta 

realizācijas ēkai jābūt skaistai un publiski pieejamai. D. Mieriņa lūdz skaidrot, kāpēc 

netika izvēlēta pašvaldības ēka Gaujas ielā 16, jeb vecā pagasta māja. M. Sprindžuks 

skaidro, ka ēkas Gaujas ielā 16 renovēšana, ņemot vērā tās vēsturisko un kultūras 

statusu, ir daudz apjomīgākā un sarežģītākā un tai nepieciešamais finansējums 

pārsniedz projektā noteikto. G. Dzenis informē, ka Carnikavas pagastā nav 

pašvaldības ēku avārijas vai kritiskajā stāvoklī, bet ir ēkas ar lielāku nolietojumu 

(tautas nams “Ozolaine” un katlu māja Tulpju ielā 5). D. Mieriņa ierosina koleģiāli 

diskutēt par ēku izvēli projektam. I. Pērkone informē, ka ēkas izvēle notika 

Enerģētikas darba grupā [Piezīme: pašvaldības domes šā gada 25. aprīļa lēmums Nr. 

178 “Par Enerģētikas darba grupu”]). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Arnis Rozītis (LRA), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis 

Miglāns (LZS), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Karīna Miķelsone 

(LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Māris Sprindžuks (LRA), Raitis Kubuliņš (LZP), Raivis 

Pauls (LZS), Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 422 “Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības 27.07.2022. 

lēmumā Nr. 358 “Par dalību “New Bauhaus” iniciatīvā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par nolikuma “Pašvaldības balvas izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs” nolikums” 

projektu 

(Aija Kalvāne, Sandra Ozoliņa) 

D. MIERIŅA, S. OZOLIŅA, I. KRASTIŅŠ, M. SPRINDŽUKS, K. DĀVIDSONE, R. 

PAULS, K. MIĶELSONE, A. KALVĀNE, G. PORIETIS debatē par: 

1. pasākuma ilgtspēju (S. Ozoliņa informē, ka mecenāts ziedoja pašvaldībai 5000 euro 

pedagoģu balvām, ko plānots pasniegt šogad, bet ir informācija, ka mecenāts plāno arī 

2023. gadā izdarīt ziedojumu, līdz ar ko svinīgo balvu pasniegšanas pasākumu varētu 

turpināt arī 2023. gadā. I. Krastiņš ierosina turpināt pedagogu konkursu, nosakot tam 

pašvaldības budžetā attiecīgu finansējumu. K. Dāvidsone informē, ka mecenāts 

ieskaitīja 8000 euro un šo ziedojumu plānots balvās pasniegt divos gados – šajā gadā 

5000 euro un 2023. gadā mecenāts papildus 3000 euro plāno noziedot vēl 2000 euro. 

Pauž viedokli, ka pēctecībai ir jābūt un, ja iepriekš minētais mecenāts turpmāk 

neziedos naudu pedagogu balvām, tad ir plānots vērsties pie Ādažu uzņēmēju 

biedrības, bet, ja netiks saņemts atbalsts no biedrības, tad noteikt finansējumu 

pašvaldības budžetā. Vērš uzmanību, ka šajā pedagogu godināšanas pasākumā ir 

svarīgs pedagogiem izrādītais gods un cieņa. Informē, ka balvai varēs pieteikt visus 

pedagogus, kuri strādā izglītības sektorā, t.i. pašvaldības un privātās izglītības 

iestādēs); 

2. balvu apmēru (S. Ozoliņa informē, ka no balvas apmēra, kas norādīts nolikumā, ir 

jāatskaita darba dēvēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – 

VSAOI)). M. Sprindžuks informē, ka, ja mecenāts pats apbalvos pedagogus, tad darba 

dēvēja VSAOI nav jāmaksā. K. Miķelsone aicina meklēt variantus, lai apbalvojamais 

varētu saņemt pilnīgāku summu ar minimālo nodokļu atskaitījumu no balvas. G. 

Porietis atkārtoti vērš uzmanību, ka, ja mecenāts ziedo un pasniedz balvu pats, tad 

nodokļi nav jāmaksā); 
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3. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz pašvaldības domes šā gada 28. 

septembra domes sēdei. 

M. SPRINDŽUKS aicina balsot par nolikuma “Pašvaldības balvas izglītībā “Ādažu novada 

gada pedagogs” nolikums” projekta atlikšanu. 

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

NOLEMJ: 

Atlikt nolikuma “Pašvaldības balvas izglītībā “Ādažu novada gada pedagogs” 

nolikums” projektu. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

6.§ 

Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi 

(Sandra Ozoliņa) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 423 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 424 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās izglītības iestādi 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 425 “Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās izglītības iestādi 

(Aija Kalvāne) 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 426 “Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:28. 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


