
 
 

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 22. septembrī                             Nr. 36 

 

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

(S) (līdz plkst. 09.43), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), 

Raivis Pauls (LZS) (līdz plkst. 09.40), Arnis Rozītis (LRA). 

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

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Aija Kalvāne, Everita Kāpa, Edvīns Krūms, Mariss Martinsons. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēde  notiek klātienē un attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences 

(attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 09:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par līguma slēgšanu par Carnikavas stadiona rekonstrukciju. 

2. Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ādažu novada 

pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” projektu. 

3. Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Kadaga 5” dz. 14. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

4. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

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

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

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

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

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

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

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

1.§ 

Par līguma slēgšanu par Carnikavas stadiona rekonstrukciju 

(Edvīns Krūms) 

I. KRASTIŅŠ, K. MIĶELSONE, E. KĀPA, E. KRŪMS, S. BRAKOVSKA, M. 

SPRINDŽUKS, J. LEJA debatē par: 

1. nolēmuma 2. punkta precizēšanu ar uzdevumu pašvaldības priekšsēdētāja vietniekam 

funkciju jautājumos I. Krastiņam parakstīt lēmuma nolēmuma 1. punktā noteikto 

līgumu pēc Pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisijas lēmuma saņemšanas 

pašvaldībā; 

2. investīciju projekta un tā vērtējuma virzīšanu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 

Pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisijas šā gada 23. septembra sēdē (I. 

Krastiņš pauž viedokli, ka pēc ziņas no VARAM saņemšanas pašvaldība var šā gada 

23. septembrī parakstīt ar būvnieku līgumu par Carnikavas stadiona rekonstrukciju. S. 

Brakovska lūdz skaidrot, kas notiks, ja no VARAM Pašvaldību investīciju projektu 

izvērtēšanas komisijas tiks saņemta negatīva atbilde. E. Krūms informē, ka, ja 

aizņēmums netiks saņemts, līgums ar būvnieku netiks parakstīts. Informē, ka būvnieks 

precizēja tāmi un naudas plūsmu. M. Sprindžuks vērš uzmanību, ka projekta 

īstenošanas riski gulstas uz būvnieku, kam noteiktajā termiņā ir jāapgūst finansējums 

vairāk, kā 1 milj. euro, un pašvaldību. J. Leja aicina pašvaldības izpildvaru palīdzēt 

projekta īstenošanā un nelikt šķēršļus). 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 431 “Par līguma slēgšanu par Carnikavas stadiona rekonstrukciju” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

I. KRASTIŅŠ pateicas E. Kāpai, M. Arnavam un būvniekam, kā arī deputātiem, kuri balsoja 

par Carnikavas stadiona rekonstrukciju [Piezīme: pašvaldības domes šā gada 31. augusta 

lēmums Nr. 418 “Par pieteikuma sniegšanu pašvaldības investīciju projektam “Carnikavas 

stadiona rekonstrukcija””]. 

E. KRŪMS pateicas E. Kāpai par dokumentu sagatavošanu. 

2.§ 

Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ādažu novada 

pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” projektu 

(Aija Kalvāne) 

Plkst. 09.40 R. PAULS atstāj sēdi. 

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

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr. 23 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Ādažu 

novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Kadaga 5” dz. 14 

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

sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 432 “Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim “Kadaga 

5” dz. 14” un sagatavot to parakstīšanai. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

4.§ 

Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā 

(Everita Kāpa) 

Plkst. 09.43 J. LEJA atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S), Raivis 

Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 433 “Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi 

(Aija Kalvāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S), Raivis 

Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 434 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo izglītības iestādi 

(Aija Kalvāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S), Raivis 

Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 435 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālo 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās izglītības iestādi 

(Aija Kalvāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S), Raivis 

Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 436 “Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās izglītības iestādi 

(Aija Kalvāne) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S), Raivis 

Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 437 “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 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Leja (S), Raivis 

Pauls (LZS) atstāja sēdi), PAŠVALDĪBAS DOME NOLEMJ PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 438 “Par izdevumu apmaksu bērna nogādāšanai uz vispārējās 

izglītības iestādi” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:46. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


