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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 26.janvārī             Nr.1 

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, 

J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS (no plkst. 14.16), L.PUMPURE (no plkst. 14.12), 

E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): V.BULĀNS 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, V.KUKS, V.LIGERS, 

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, A.SPRICIS, P.SLUKA. 

citi: Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE, SIA „Patnis un partneri” vadītāja A.KRASTA, 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis J.KRŪZE, Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja I.KUZŅECOVA, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore 

I.PATMALNIKA, SIA „Laik” vadītāja I.PĒTERSONE-JAZUPENOKA, Sociālā dienesta 

vadītāja I.ROZE, Ādažu Kultūras centra vadītāja L.TIĻUGA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas lietvedības sekretāre S.TENISA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 4.jautājumu „Par izglītības attīstības 

stratēģijas apstiprināšanu”, 30.jautājumu „Par jaunas skolas ēkas meta un tehniskā projekta 

izstrādi”, kā arī izskatīt 25.jautājumu „Par pašvaldības 2016.gada budžeta projektu” kā pēdējo 

darba kārtības jautājumu. Aicina apstiprināt darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

2. Par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību 2015.gadā. 

3. Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu attīstīšanai. 

II. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par izglītības attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par Gaujas ielas posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai detālplānojuma projekta 

izstrādes uzsākšana. 

6. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Marikas” un Priežu ielā 9 detālplānojuma 

projekta izstrādes uzsākšana. 
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7. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

publiskās apspriešanas uzsākšana. 

8. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Bārdas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

Nr. 8044 008 0519 zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

9. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Meldras” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

10. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0120 atdalīšana no nekustamā 

īpašuma „Saulītes” un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana. 

11. Par noteikumu projektu „Enerģētikas politika Ādažu novada pašvaldībā”. 

12. Par grozījumu projektu Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.21/2015 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. 

13. Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībās. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2010. 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo 

atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai””. 

15. Par Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ādažu (Baltezera) Evanģēliski luteriskā 

baznīca” lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšana. 

16. Par lēmuma „Par attīstības programmas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu 

saņemšanai” projektu. 

17. Par Ādažu novada prioritāšu noteikšanu. 

18. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā. 

19. Par vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamajam pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē. 

20. Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.44/2015 „Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos”. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

22. Par atteikumu zemes īpašumā tiesību saglabāšanai. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

24. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā. 

25. Par pašvaldības 2016.gada budžeta projektu. 

V. Citi jautājumi: 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

27. Par līguma darbības ar personu apvienību SIA „Civitta Latvija” atjaunošanu par 

pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas 

novados”. 

28. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

29. Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu. 

30. Par jaunas skolas ēkas meta un tehniskā projekta izstrādi. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

1) Domes lēmumu izpilde: ir parakstīts telpas nomas līgums ar biedrību „Sporta deju klubs 

Mario”, vienošanās par zemes nomu ar A.Beķeri, vienošanās par telpu nomu ar Ādažu 

Brīvo Valdorfa skolu, kā arī vienošanās ar privātpersonu par domes dzīvokļa īri.  

2) Ādažu vidusskolas zobārstniecības kabineta telpu nomas izsoles rezultātā par uzvarētāju 

tika atzīta iepriekšējā telpu nomniece. 

3) Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multihalles būvēšanai bija 7 pretendenti. Uzvarēja 

SIA „Monum”, ar cenu 392 819 EUR (bez PVN) otrā zemākā cena). 
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4) Ir veikta Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publiskā apspriešana, 

saņemti daudzi priekšlikumi. 

5) Ir sagatavoti priekšlikumi Tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanai un 

pašvaldības zemes īpašumu ieguldīšanai domes kapitālsabiedrību pamatkapitālā. 

6) Saskaņošanas stadijā ir pašvaldības Iepirkumu plāns un Gada plāns. Laika ekonomijas 

nolūkā to izpilde ir uzsākta vēl pirms formālas Domes budžeta apstiprināšanas. 

7) 2015.gada 30.decembrī Sporta daļa organizēja slidotavas ierīkošanu Ādažu vidusskolas 

stadionā. Lielākais slidotāju skaits novērots 17.janvārī (vairāk nekā 500). 

8) Bērnu rotaļu laukums „Ķurzuļos”, kuru izveidē iesaistījās iedzīvotāji, konkursā 

„Sabiedrība ar dvēseli Latvija” atzīts par pērn labāko realizēto projektu Rīgas reģionā. 

9) Ādažu vidusskolas virtuvē labiekārtota atsevišķa telpa ēdiena sagatavošanai skolēniem, 

kuri cieš no celiakijas. 

10) Interesenti aktīvi apmeklē domes mājaslapu un Facebook profilu, tam ir vairāk par 1000 

sekotāju. 

11) Saņemtas daudzas pozitīvas atsauksmes par Ādažu bibliotēkas izvietojumu - kļuvusi 

pieejamāka (līdz pat 60 apmeklētājiem dienā) un funkcionālāka (ierīkota rotaļu vieta 

pirmsskolas vecuma bērniem). 

12) 2015.gada 23.decembrī dome saņēma KNAB pateicības vēstuli par sadarbību un 

sabiedrības izglītošanu. 

13) Apzinoties pašvaldības budžeta projektā paredzēto investīciju realizācijai nepieciešamā 

finansējuma svarīgumu, faktiski visas pašvaldības iestādes un struktūrvienības pārskatīja 

savus izdevumus un samazināja tos vairāk kā par 175 000 EUR. 

E.ŠĒPERS interesējas, vai Administrācija ir izskatījusi iespēju izmaksāt skolēnu 

brīvpusdienām paredzēto naudu skolēniem ar celiakijas diagnozi, kuru vecāki vēlētos 

atteikties no ēdināšanas uzņēmuma sniegtā pakalpojuma Ādažu vidusskolā. 

M.SPRINDŽUKS un E.KĀPA informē, ka par šādu iespēju tiks lūgts Izglītības un zinātnes 

ministrijas viedoklis, jo līdzekļi brīvpusdienām ir valsts mērķdotācija, nevis pašvaldības 

brīvprātīga iniciatīva. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Plkst. 14.12 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

2.§ 

Par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību 2015.gadā 

(I.Pērkone) 

Informē par biedrības „Gaujas Partnerība” darbību 2015.gadā (1.pielikums). 

Plkst. 14.16 P.PULTRAKS piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu attīstīšanai 

 (K.Miķelsone) 

Informē par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu attīstīšanai 

(2.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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4.§ 

Par izglītības attīstības stratēģijas apstiprināšanu 

 (I.Briede) 

Atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam paredzētajam, Izglītības un 

zinātnes ministrija (turpmāk - IZM), paredzot ES fondu finansētus atbalsta pasākumus, 

rekomendē pašvaldībām sakārtot izglītības iestāžu tīklu, kā arī izstrādāt atbilstošu izglītības 

stratēģiju.  

Ādažu novada Izglītības stratēģijas mērķis ir apzināt faktisko situāciju pašvaldības 

administratīvajā teritorijā izglītības iestāžu tīkla kontekstā, paredzot tā attīstības virzienu 

definēšanu atbilstoši nacionālajā līmenī paredzētajiem atbalsta mehānismiem. Stratēģija 

palīdzēs pašvaldībai ES fondu plānošanas periodā ieguldīt ES un pašvaldības finansējumu 

izglītības iestāžu attīstībā ar maksimālu efektivitāti, kā arī izmantot uz pētījumiem balstītus 

argumentus iedzīvotāju informēšanā par izglītības jomu. 

Ņemot vērā augstāk minēto, saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 

4.punktu, pamatojoties uz Ādažu novada domes 27.01.2015. lēmumu Nr.7 „Par Ādažu novada 

Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu”, Ādažu novada domes 

28.07.2015. lēmumu Nr.124 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam 

izstrādes termiņu precizēšanu”, kā arī to, ka jautājums 25.01.2016. tika atbalstīts Izglītības, 

kultūras un sporta komitejā, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, 

P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – 1 (V.KLEBEKO), DOME NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Ādažu novada Izglītības stratēģiju 2016.-2022.gadam. 

2. Noteikt, ka Ādažu novada Izglītības stratēģija 2016.-2022.gadam ir Ādažu novada 

Attīstības programmas 2016.-2022.gadam pastāvīgs pielikums. 

5.§ 

Par Gaujas ielas posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai detālplānojuma projekta 

izstrādes uzsākšana 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.1 „Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu Gaujas ielas 

sarkano līniju precizēšanai posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Marikas” un Priežu ielā 9 detālplānojuma projekta 

izstrādes uzsākšana 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem 

īpašumiem “Marikas” un Priežu ielā 9” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

publiskās apspriešanas uzsākšana 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Ogas” detālplānojuma 

grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Bārdas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu Nr. 

8044 008 0519 zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Bārdas” un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

9.§ 

Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Meldras” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adrešu un 

lietošanas mērķu piešķiršanu nekustamajam īpašumam “Meldras”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

10.§ 

Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0120 atdalīšana no nekustamā 

īpašuma „Saulītes” un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.6 „Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Saulītes”, adreses un lietošanas mērķa noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par noteikumu projektu „Enerģētikas politika Ādažu novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2015.gada 22.septembra lēmumu Nr.184 „Par Ādažu 

novada ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības plānu 2015.-2020.gadam”, kā arī uz SIA 

„Ekodoma” izstrādāto Ādažu novada ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības plānu 2015.-

2020.gadam, lai noteiktu enerģētikas politiku Ādažu novadā, enerģijas patēriņa samazināšanai 

gan pašvaldības, gan dzīvojamās ēkās un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku 

lietojumu Ādažu novadā, nepieciešams apstiprināt noteikumus „Enerģētikas politika Ādažu 

novada pašvaldībā”. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt iekšējos noteikumus Nr.1 „Enerģētikas politika Ādažu novada pašvaldībā” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

12.§ 
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Par grozījumu projektu Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.21/2015 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 

 (E.Kāpa) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2016 „Grozījums Ādažu novada domes 25.03.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.21/2015 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

13.§ 

Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībās 

 (E.Kāpa) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par mantisko ieguldījumu pašvaldības kapitālsabiedrībās” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu 

aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”” 

 (I.Roze) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2016 „Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2010. 

saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo 

atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

15.§ 

Par Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ādažu (Baltezera) Evanģēliski luteriskā 

baznīca” lokālplānojuma projekta izstrādes uzsākšana 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.8 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam 

Ādažu novadā, Baltezera ciemā, “Ādažu (Baltezera) Evanģēliski luteriskā baznīca”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par lēmuma „Par attīstības programmas apstiprināšanu un nodošanu atzinumu 

saņemšanai” projektu 

 (I.Pērkone) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. 
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E.PLŪMĪTE, G.PORIETIS, K.MIĶELSONE, P.BALZĀNS, E.KĀPA, I.PĒRKONE, 

M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.44.25 – 0.56.10] par sporta 

stratēģijas iekļaušanu attīstības programmā. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un 

Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par Ādažu novada prioritāšu noteikšanu 

 (I.Pērkone) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. Ādažu novada pašvaldības 

īstenojamo prioritāro projektu saraksts, kuru īstenošanai paredzēts Eiropas Savienības 

struktūrfondu, ārvalstu finanšu līdzekļu un Valsts kases kredīta finansējums, papildināts ar 

projektu Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Papildināt lēmumu ar projektu Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem 

2. Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par Ādažu novada pašvaldības prioritārajiem investīciju 

projektiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

P.BALZĀNS ierosina, ņemot vērā jautājumu tēmu, izskatīt to kopā ar darba kārtības 18. un 

19.jautājumu. 

Deputāti atbalsta priekšlikumu. 

*** 

18.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā 

19.§ 

Par vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamajam pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē 

 (P.Balzāns) 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada 13.jūlija 

noteikumiem Nr.250 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, Ādažu novada dome 

konstatēja, ka 2016.gada janvāra sākumā Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs ir šāds 

audzēkņu skaits: 

1) Ādažu PII – 322 audzēkņi, no kuriem 6 ir deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 2, 

Garkalnē – 2, Ventspilī – 1, Stopiņos – 1); 

2) Kadagas PII – 180 audzēkņi, no kuriem 32 ir deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 10, 

Gulbenē – 5, Jūrmalā, Carnikavā, Madonā un Saulkrastos pa 2 bērniem, Talsos, 

Ķegumā, Grobiņā, Saldū, Iecavā, Ludzā, Priekuļos, Garkalnē un Amatā pa 1 bērnam); 

3) Ādažu vidusskolā - 1247 audzēkņi, no kuriem 168 ir deklarēti citās pašvaldībās 

(Carnikavā – 65, Rīgā – 42, Garkalnē – 32, Limbažos – 5, Inčukalnā, Saulkrastos un 

Siguldā pa 2 bērniem, Aizkrauklē, Alojā, Baldonē, Grobiņā, Jēkabpilī, Kocēnos, 

Krimuldā, Ķekavā. Madonā, Ogrē, Pļaviņās, Ropažos, Rūjienā, Salaspilī, Sējā, 

Stopiņos, Varakļānos un Vecumniekos pa 1 bērnam.  
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E.PLŪMĪTE, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, E.KĀPA, A. KRASTA, I. PĒTERSONE – 

JAZUPENOKA, M.SPRINDŽUKS, S.MŪZE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

1.01.55 – 1.21.05] par vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamajam pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē un līdzfinansējuma apmēru privātajām pirmsskolas izglītības 

iestādēm. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.apakšpunktu, Ministru 

kabineta 1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 

savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem” 2. un 20.² punktu, un to, ka 19.01.2016. jautājums tika atbalstīts Finanšu 

komitejā,  

atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 3 (E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), 

„atturas” – 1 (V.KLEBEKO), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamajam 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44/2015 

„Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos” 

 (E.Kāpa) 

Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 

12.01.2016. vēstuli Nr. 18-06/204 par Domes 2015.gada 22.decembra saistošajiem 

noteikumiem Nr.44/2015 „Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos” (turpmāk – 

Noteikumi), kurā VARAM lūdz svītrot Noteikumu 8.2.punktu, kurā noteikts aizliegums ienest 

laukumos un lietot stikla taru.  

Dome nepiekrīt Noteikumu 8.2.punkta svītrošanai, jo laukumus izmanto bērni un viņu drošība 

ir prioritāra. Stikla taras klātbūtne palielinās savainošanās risku, jo stikla taru var sasist un tās 

lauskas var nokļūt smiltīs un zālē, kur bērni staigā bez apaviem.  

Atbildot uz VARAM norādi, ka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – 

LAPK) 58.pants paredz administratīvo atbildību par atkritumu, t.sk.,, stikla taras mešanu un 

tas var tikt kvalificēts kā vides piesārņošana vai piegružošana, Dome norāda, ka atkritumu 

mešana ir personas apzināta darbība, kura sodāma atbilstoši LAPK 58.pantam, taču saskaņā ar 

šo pantu nav sodāma personas nejauša rīcība, kā rezultātā laukumos var nonākt stikla lauskas, 

kuras nav savācamas, jo lielāko daļu laukumu veido smiltis vai zālājs. Lai izvairītos no šādām 

situācijām, Noteikumos noteikts aizliegums ienest stikla taru. Šādu aizliegumu Dome 

neuzskata par sabiedrības locekļu tiesības nesamērīgi ierobežojošu. Jāņem vērā, ka Noteikumi 

kā soda veidu paredz arī brīdinājumu, kas ir samērīgs un audzinošs soda veids. Vienlaicīgi, 

Noteikumos ir jābūt arī stingrākam soda veidam - naudas sodam, kuram ir preventīvs raksturs, 

kas sabiedrības locekļu lielāko daļu attur no vēlmes pārkāpt Noteikumus.   

Dome atsaucas uz vispārzināmu faktu, ka praksē publiskos pasākumos aizliegts ienest 

jebkādu taru, ieskaitot plastmasas pudeles, kā arī citus priekšmetus, tāpēc Domes ieskatā nav 

nesamērīgi iekļaut Noteikumos aizliegumu ienest un lietot stikla taru sporta un rotaļu 

laukumos. Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 

Finanšu komitejas sēdē 19.01.2016., Ādažu novada dome  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Atstāt bez izmaiņām Domes 2015.gada 22.decembra saistošos noteikumus Nr.44/2015 

„Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos”. 
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21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

22.§ 

Par atteikumu zemes īpašumā tiesību saglabāšanai 

 (V.Kuks) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. 

Plkst. 15:26 A.BRŪVERS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (A.BRŪVERS atstājis 

sēdi), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par atteikumu zemes īpašumā tiesību saglabāšanai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (M.Sprindžuks) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (A.BRŪVERS atstājis 

sēdi), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

Plkst. 15:27 A.BRŪVERS atgriežas sēdē. 

24.§ 

Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā 

 (G.PORIETIS) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS), „pret” – 5 (E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.15 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2016.gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem  

 (A.Spricis) 

Dome izskatīja jautājumu par nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumu 

piemērošanu zemesgabalu īpašniekiem, uz kuriem piederošajiem zemesgabaliem izbūvēts 

sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts – pretplūdu aizsargdambis „Gaujas 

aizsargdambis” (būves kadastra apzīmējums 8044 004 0048).  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

27.§ 

Par līguma darbības ar personu apvienību SIA „Civitta Latvija” atjaunošanu par 

pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas 

novados” 

 (E.Kāpa, I.Pērkone) 

Tika uzklausīts priekšlikums līguma darbības ar personu apvienību SIA „Civitta Latvija” 

atjaunošanai par pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un 

Carnikavas novados”.  

E.PLŪMĪTE, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, E.KĀPA, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, 

K.MIĶELSONE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.32.00 – 1.46.15] par 

priekšlikumu.  

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS,), „pret” – 6 (J.ANTONOVS, A.KEIŠA, 

V.KLEBEKO E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 2 (A.BRŪVERS, 

E.VERNERS), DOME NOLEMJ:  

Neatjaunot līguma darbību ar personu apvienību SIA „Civitta Latvija” par pētījumu 

„Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas novados”. 

28.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

Dome izskatīja V.S., dzīvojoša (adrese), pilnvarotas personas M.K. 2016.gada 18.janvāra 

iesniegumu ar lūgumu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 7.panta otro daļu, nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Pirmā iela 40 (telpu grupas kadastra apzīmējums Nr. 8044 007 0348 028) piekrītošās 

domājamās daļas no zemes.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.17 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu 

 (G.Porietis) 

Ziņo par darba grupu Ādažu tirdzniecības laukuma (Gaujas iela 7, Ādaži) situācijas izpētei un 

tā attīstības plāna izstrādei. 

E.PLŪMĪTE, A.BRŪVERS, A.KEIŠA, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 1.50.30 – 1.53.50] par darba grupas sastāvu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu” 

un sagatavot to parakstīšanai 

30.§ 

Par jaunas skolas ēkas meta un tehniskā projekta izstrādi 

 (K.Miķelsone) 

Ar Domes 2015.gada 22.oktobra lēmumu Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas 

sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un 
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autoruzraudzības nodrošināšanu” tika izveidota atsevišķa iepirkumu komisija, kuras sastāvā 

tika iekļauti 1/3 sertificēti arhitekti. 

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 22.panta pirmajai daļai 72.panta pirmajai daļai, 

Iepirkumu komisijas reglamenta 3.1.punktam un pašvaldības līguma ar Latvijas arhitektu 

savienību prasībām Meta izstrādes vērtēšanai, žūrijas (iepirkumu komisijas) sastāvā jābūt 

vismaz 51 % sertificētu arhitektu. 

E.PLŪMĪTE, E.KĀPA, P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, A.BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS, 

K.MIĶELSONE, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.57.00 – 2.09.40] par 

iepirkuma komisijas sastāvu, kā arī autoruzraudzības nodrošināšanu. 

*** 

M.SPRINDŽUKS aicina atlikt jautājuma izskatīšanu, līdz sazināsies ar U.Dambi un H.Krastu 

par dalību iepirkuma komisiju sastāvā. 

Deputāti atbalsta priekšlikumu. 

M.SPRINDŽUKS aicina skatīt jautājumu Nr.25.  

Deputāti atbalsta priekšlikumu. 

*** 

25.§ 

Par pašvaldības 2016.gada budžeta projektu 

 (S.Mūze, M.Sprindžuks) 

Plkst. 16:11 A.BRŪVERS atstāj sēdē. 

Ziņo par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2016.gadam. 

Plkst. 16:16 A.BRŪVERS atgriežas sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS), „pret” – 5 (A.KEIŠA, V.KLEBEKO E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2016 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS aicina turpināt skatīt jautājumu Nr.30.  

Deputāti atbalsta priekšlikumu. 

*** 

30.§ 

Par jaunas skolas ēkas meta un tehniskā projekta izstrādi 

 (A.BRŪVERS) 

Ziņo, ka no komisijas sastāva tiek izslēgts U.Dambis un ierosina komisijas sastāvā iekļaut 

E.Kāpu. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, 

J.NEILANDS, P.PULTRAKS, E.PLŪMĪTE, L.PUMPURE, E.ŠĒPERS, V.KLEBEKO, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, 

(A.BRŪVERS nebalso), DOME NOLEMJ:  
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Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 22.oktobra lēmuma Nr.259 „Par 

pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, 

tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu” 1.punktā, izsakot to šādā 

redakcijā: 

„ 1. Izveidot atsevišķu iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā iepirkumiem 

par jaunas skolas ēkas meta un tehniskā projekta izstrādi, kā arī autoruzraudzības 

nodrošināšanu: 

1.1. komisijas priekšsēdētājs - Artis Brūvers, domes priekšsēdētāja otrais vietnieks; 

1.2. komisijas locekļi:  

1.2.1. Dace Kalvāne, arhitekte, Latvijas arhitektu savienības locekle; 

1.2.2. Mārtiņš Jaunromāns, arhitekts, Latvijas arhitektu savienības loceklis; 

1.2.3. Dace Medniece, būvvaldes vadītāja/galvenā arhitekte; 

1.2.4. Silvis Grīnbergs, teritorijas plānotājs;  

1.2.5. Iveta Grīviņa, ainavu arhitekte-dārzniece;  

1.2.6. Halfords Krasts, komisijas loceklis; 

1.2.7. Everita Kāpa, Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja; 

1.2.8. Rita Šteina, Juridiskās un iepirkumu daļas iepirkumu speciāliste; 

1.2.9. Valērijs Bulāns, deputāts.” 

Sēde slēgta 2016.gada 26.janvārī, plkst. 16.31.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


