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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 23.februārī                        Nr.2 

 

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 13 deputāti:  

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

J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): V.KLEBEKO, L.PUMPURE. 

Sēdē piedalās:  

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

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, I.OTAŅĶE, G.PORIETIS, V.SALENIECE, A.SPRICIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

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

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 30.jautājumu „Par grozījumiem Ādažu 

novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas 

sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un 

autoruzraudzības nodrošināšanu”” un izskatīt to pirms pēc 27.jautājuma. Aicina apstiprināt 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

II. Sociālās komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu. 

3. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 100 gadu jubilejā. 

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

4. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

5. Par grozījumiem 27.01.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei”. 

6. Par grozījumiem 26.08.2014 Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā 

Nr.13. 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 
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7. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 55 detālplānojuma projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

8. Lēmums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta pilnveidošanu. 

9. Par nekustamā īpašuma Birznieku ciemā Meldru ielā 2 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

10. Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Ezera ielā 5 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

11. Ziņojums par Baltezera kapu attīstības vīzijas izstrādi. 

12. Par 2016.gada atbalsta konkursa nolikumu iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli”.  

13. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu”. 

14. Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”. 

15. Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā”. 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Zemes jautājumi. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

18. Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem” – militārais mantojums. 

19. Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem” – ugunsdzēsēju depo. 

20. Par dalību projektā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada 

administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”. 

21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 

Ādažu pašvaldības teritorijā”. 

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā. 

23. Par grozījumu Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas reglamentā. 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes Kancelejas reglamentā. 

25. Par Saimniecības un infrastruktūras daļas restrukturizāciju. 

26. Par grozījumiem Ādažu novada domes Darba samaksas nolikumā. 

27. Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā. 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. 

V. Citi jautājumi: 

29. Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 

„Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas 

meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu”. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Domes izpilddirektora G.Porieša ziņojums
1
 domei: 

1) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai š.g. 16.februārī tika iesniegti divi 

projektu pieteikumi to priekšatlases izvērtējumam Muižas ielas un Ataru ceļa industriālo 

rajonu ceļu un inženierkomunikāciju izbūvei; 

2) tika nopietni apdraudēta pašvaldības iespēja pretendēt uz ES struktūrfondu atbalstu, jo 

attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos tika iekļauts noraidošs nosacījums stabilizācijas 

procesā esošām pašvaldībām. Pateicoties Attīstības un investīciju daļas vadītājas 

                                                 
1
 Ziņojums tika nosūtīts deputātiem elektroniski š.g. 19.februārī. 
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K.Miķelsones un domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka aktīvai rīcībai, tika panākts, ka 

Ādažu novada pašvaldībai šāds ierobežojums netiks piemērots; 

3) paredzēts, ka š.g. 15.martā tiks uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

multifunkcionālās ēkas būvniecība. Būvdarbus paredzēts pabeigt līdz š.g. septembra 

vidum; 

4) pašvaldības inventarizāciju kopsavilkums ir nostiprināts gada pārskata dokumentos. 

Konstatēts, ka vairāki domes īpašumi nav novērtēti un nav uzņemti grāmatvedības 

uzskaitē. Ir veiktas nepieciešamās darbības šī trūkuma novēršanai; 

5) izpildot stabilizācijas procesa uzrauga norādījumu, ir sagatavoti grozījumi domes 

Administrācijas, Grāmatvedības daļas un Kancelejas reglamentos, lai nostiprinātu iekšējās 

kontroles procedūras pašvaldībā; 

6) ir izskatīti un saskaņoti pašvaldības kapitālsabiedrību budžetu projekti 2016.gadam; 

7) š.g. februārī tika veikta krūmu izciršana Vējupes krastos un Pirmajai ielai pieguloša dīķa 

malā, pie tam, arī dīķa īpašnieks to veica sava zemes gabala daļā; 

8) No 2014.gada augusta domes mājaslapā ir publicēti 33 domes sēžu audioieraksti. Līdz š.g. 

15.februārim tos noklausījās 756 cilvēki (vidēji 23 klausītāji vienu audioierakstu); 

9) līdz š.g. 18.februārim izpildīti 108 no pašvaldības gada plānā janvārim un februārim 

noteiktā 121 uzdevuma. Martā ir jāizpilda 88 uzdevumi. 

M.SPRINDŽUKS ziņo, ka Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde (turpmāk 

– Pārvalde) š.g. 23.februārī saņēma Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā 

institūta „BIOR” laboratorijas (turpmāk – BIOR) testēšanas pārskatus par Vējupē, Ādažu 

novadā, paņemtiem virszemes iekrāsotā ūdens paraugiem. BIOR analīžu rezultāti uzrāda, 

ka Vējupē nonākusi uz polimēra bāzes veidota krāsviela, kas satur arī svinu. Analīžu rezultāti, 

kas ņemti vietas, kur izteikti koncentrējies piesārņojums, vairāk kā 10 reizes pārsniedz 

virszemes ūdeņos pieļaujamo svina koncentrāciju, kas noteiktā normatīvajos aktos. Informē, 

ka š.g. 24.februārī, plkst. 16.00 ir sasaukta Civilās aizsardzības komisijas sēde, lai uzklausītu 

Pārvaldes pārstāvja ziņojumu par ūdens piesārņojuma Vējupē analīžu rezultātiem, vienotos 

par veicamajām darbībām iespējamo risku novēršanā un sabiedrības dzīvības un veselības 

aizsardzībā. Vērš uzmanību, ka informācija būs publicēta pašvaldības mājaslapā. 

E.PLŪMĪTE, O.FELDMANIS, E.ŠĒPERS, J.NEILANDS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.08.33 – 0.14.45] par: 

1. videokameru uzstādīšanu Vējupes krastos; 

2. normatīvo regulējumu par pieslēgšanos centrālajai kanalizācijai un iespējām veikt 

kanalizācijas pārbaudi privātīpašumos. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu 

 (P.Pultraks) 

Jautājums tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 2.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.19 „Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 100 gadu jubilejā 

 (I.Roze) 

Š.g. 7.martā Ādažu novada iedzīvotājai V.P., (personas kods), deklarētā dzīvesvieta (adrese), 

būs100 gadu jubileja. Izstrādes stadijā ir pašvaldības saistošo noteikumu projekts par svētku 
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pabalstiem novada iedzīvotājiem, ko paredzēts apstiprināt š.g. pavasarī, taču nav ētiski 

novilcināt jubilāres apsveikšanu novada iedzīvotāju un pašvaldības vārdā. Pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 4.punktu, Sociāls komitejas š.g. 2.februāra 

un Finanšu komitejas š.g. 16.februāra pozitīvu atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Piešķirt V.P. (personas kods), dzīvojošai (adrese), naudas pabalstu EUR 150 (viens 

simts piecdesmit euro) apmērā sakarā ar 100 gadu jubileju.   

2. Izmaksāt pabalstu no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem (EKK 6423).  

3. Noteikt atbildīgo par lēmuma izpildi – Sociālā dienesta vadītāju I.Rozi. 

4.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

 (K.Dāvidsone) 

Jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 3.februāra 

sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu  pirmsskolas izglītības 

iestādē ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par grozījumiem 27.01.2015. Saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” 

 (E.Kāpa) 

Jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 3.februāra 

sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par grozījumiem 26.08.2014 Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā Nr.13 

 (I.Otaņķe) 

Jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 3.februāra 

sēdē. 

G.PORIETIS ierosina svītrot no 2014.gada 28.janvārī apstiprinātā Sporta daļas reglamenta 

8.8.apakšpunktu. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.1 „Grozījumi Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Svītrot no 2014.gada 28.janvārī apstiprinātā Sporta daļas reglamenta 8.8.apakšpunktu. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 55 detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 
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Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Rīgas 

gatvē 55” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Lēmums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta pilnveidošanu 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta 

pilnveidošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma Birznieku ciemā Meldru ielā 2 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Meldru 

ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Ezera ielā 5 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Ezera ielā 5 un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

11.§ 

Ziņojums par Baltezera kapu attīstības vīzijas izstrādi 

 (J.Antonovs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par Baltezera kapu attīstības vīziju” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

12.§ 

Par 2016.gada atbalsta konkursa nolikumu iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli” 

 (I.Pērkone) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē. Informē par precizējumiem 

nolikumā 6.4.2.apakšopunktā un pieteikuma veidlapā. 

G.PORIETIS vērš uzmanību, ka nolikuma 6.1.apakšpunktā Konkursa vērtēšanas komisijas 

sastāvā iekļautas personas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām kļūst par amatpersonām. Lūdz 
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skaidrot, vai minētās personas ir informētas par šādu nosacījumu un vai ir saņemta minēto 

personu piekrišana dalībai komisijā. Piedāvā divus nolikuma projekta virzīšanas variantus: 1) 

pieņemt bez izmaiņām nolikuma 6.1.apakšpunktu un, ja nepieciešams, veikt vēlāk grozījumus 

komisijas sastāvā vai 2) izteikt 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „Konkursa vērtēšanas 

komisijas sastāvu nosaka ar Domes priekšsēdētāja vai Domes izpilddirektora rīkojumu”. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.2 „Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām 

„Sabiedrība ar dvēseli””, izsakot nolikuma 6.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „6.1. 

Konkursa vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) sastāvu nosaka ar Domes 

priekšsēdētāja vai Domes izpilddirektora rīkojumu”, kā arī precizēt 6.4.2.apakšpunktu 

un pieteikuma veidlapu, sagatavot nolikumu parakstīšanai. 

13.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 (A.Spricis) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

14.§ 

Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” 

 (A.Brūvers) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 

16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.26 „Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Mazajā Baltezerā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” 

 (A.Brūvers) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 

16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par dalību projektā „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Dūņezerā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Zemes jautājumi 

(V.Kuks) 

16.1. Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā 

A.M. savā š.g. 10.februāra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/690) lūdz personīgas 

palīgsaimniecības vajadzībām piešķirt nomā pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo zemes 

starpgabalu 0,18 ha platībā pie mājām (nosaukums). Pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 
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16.1.apakšpunktu un 18.punktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 

Finanšu komitejā š.g. 16.februārī,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt A.M., dzīvojošai (adrese), nomā līdz 2020.gada 31.decembrim Ādažu novada 

pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma starpgabala  zemesgabalu 0,175 ha platībā, 

ar kadastra apzīmējumu 80440120473, personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai, bez 

apbūves tiesībām. 

2. Noteikt nomas maksu par nekustamā īpašuma starpgabala nomu atbilstoši domes 

2011.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu 

Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtību” 2.1.1.apakšpunktam. 

3. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša 

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.  

17.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

18.§ 

Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem” – militārais mantojums 

 (I.Pērkone) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 

16.februāra sēdē. Informē, ka ir precizētas projekta paredzamās izmaksas. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.29 „Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

19.§ 

Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem” – ugunsdzēsēju depo 

 (I.Pērkone) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.februāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 

16.februāra sēdē. Informē, ka ir precizēts sadarbības partnera nosaukums. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.30 „Par dalību programmā „Eiropa pilsoņiem”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

20.§ 

Par dalību projektā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada 

administratīvās teritorijas ūdenstilpēs” 

 (O.Feldmanis) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.31 „Par dalību projektā „Zivju resursu aizsardzības pasākumi 

Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.27 „Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības 

teritorijā” 

 (E.Kāpa) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 

28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Saistošie noteikumi par nodevu 

tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā 

 (G.Porietis) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.3 „Grozījumi Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas reglamentā 

 (G.Porietis) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.4 „Grozījums Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas 

reglamentā” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes Kancelejas reglamentā 

 (J.Sviridenkova) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt reglamentu Nr.1 „Grozījumi Ādažu novada domes Kancelejas reglamentā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par Saimniecības un infrastruktūras daļas restrukturizāciju 

 (J.Antonovs) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS), „pret” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 

nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.32 „Par Saimniecības un infrastruktūras daļas restrukturizāciju” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 
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Par grozījumiem Ādažu novada domes Darba samaksas nolikumā 

 (G.Porietis) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS), „pret” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 

nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.5 „Grozījumi Ādažu novada pašvaldības darba samaksas 

nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā 

 (K.Miķelsone) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

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

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.33 „Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra lēmumā Nr.259 „Par 

pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta 

izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu” 

 (A.Brūvers) 

Ziņo par Latvijas Arhitektu savienības (turpmāk – LAS) nominēto sadarbībai arhitektu 

atteikšanos kļūt par iepirkumu komisijas locekļiem, ņemot vērā normatīvo aktu prasības 

attiecībā uz amatpersonām. Ierosina pieņemt lēmuma projektu, svītrojot LAS pārstāvjus. 

M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, E.KĀPA, E.ŠĒPERS, A.BRŪVERS, 

P.BALZĀNS, N.MASAĻSKIS, N.ZVIEDRIS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.55.07 – 1.13.46] par: 

1. komisijas sastāvu, arhitektu un citu speciālistu proporciju komisijas sastāvā; 

2. ierosinājumu iekļaut komisijas sastāvā iepriekš izslēgtos Uģi Dambi, Ādažu novada 

iedzīvotāju un Edmundu Plūmīti, deputātu, kā arī papildināt komisijas sastāvu ar Uģi 

Bratuškinu, arhitektu, Rīgas Tehniskās universitātes dekānu un Ramonu Sīmani, 

arhitekti; 

3. priekšlikumu palielināt metu konkursa balvu fondu līdz 10000 EUR: I vietai 

nodrošināt tiesības projektēt jaunas skolas būvēšanu, nepiešķirot naudas balvu, 

savukārt II-IV vietai proporcionāli sadalīt balvu fondu; 

4. nepieciešamību kopa ar metu iesniegt arī tāmi, ko paraksta sertificētais tāmētājs. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

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

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.34 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 

22.decembra lēmumā Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu 

iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un 

autoruzraudzības nodrošināšanu””, iekļaujot iepirkumu komisijas sastāvā Uģi 
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Bratuškinu, arhitektu, Rīgas Tehniskās universitātes dekānu un Ramonu Sīmani, 

arhitekti, un sagatavot to parakstīšanai. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 

4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS), 

DOME NOLEMJ:  

Palielināt metu konkursa balvu fondu līdz 10000 EUR: I vietai nodrošināt tiesības 

projektēt jaunas skolas būvēšanu, nepiešķirot naudas balvu, savukārt II-IV vietai 

proporcionāli sadalīt balvu fondu. 

28.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.februāra sēdē. Informē, ka grozījumi 

pašvaldības 2016.gada budžetā iekļauj arī šī protokola 30.§ nolemto. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS), „pret” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 

nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.2/2016 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 

 (P.Balzāns) 

Kopš 2009.gada Ādažu novada pašvaldība, kā viena no pašvaldību iestādes „Pierīgas 

izglītības, kultūras un sporta pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) dibinātājpašvaldībām, ir 

deleģējusi Pārvaldei funkcijas izglītības, kultūras un sporta jomā, tai skaitā pieaugušo 

neformālās izglītības un interešu izglītības programmu licencēšanu. Saistībā ar grozījumiem 

likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, papildus jau esošajiem attaisnotajiem 

izdevumiem par medicīnas pakalpojumiem un izdevumiem, kas saistīti ar izglītības un 

specialitātes iegūšanu, no 2017.gada iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātājam būs tiesības 

iesniegt izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem. Ņemot  vērā augstāk 

minēto, un, pamatojoties uz Pārvaldes š.g. 10.februāra iesniegumu Nr.2-8/7, Pārvaldes 

nolikumā (turpmāk – Nolikums) nepieciešams veikt redakcionālas izmaiņas 2.1.9.apašpunktā, 

izsakot to jaunā redakcijā: „izsniegt neformālās izglītības un interešu izglītības licences 

fiziskām un juridiskām personām, kuras realizē neformālās un interešu izglītības programmas 

dibinātājpašvaldību administratīvajā teritorijā”. Saskaņā ar Nolikuma 8.sadaļas 2.punktu, 

grozījumi stājas spēkā pēc tam, kad tos ir apstiprinājuši visi dibinātāji (Ādažu, Babītes, 

Baldones, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Mārupes, Ropažu, Saulkrastu, Sējas un Stopiņu 

novadu pašvaldības). Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu un Pārvaldes 

nolikuma 8.punkta otro apakšpunktu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt grozījumu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma  

2.1.9.apašpunktā, izsakot to jaunā redakcijā: „2.1.9.izsniegt neformālās izglītības un 

interešu izglītības licences fiziskām un juridiskām personām, kuras realizē 

neformālās un interešu izglītības programmas dibinātājpašvaldību 

administratīvajā teritorijā”. 
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Sēde slēgta 2016.gada 23.februārī, plkst. 15.24.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


