
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2018.gada 27. februārī                         Nr.6 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),  K.SAVICKA (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

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

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, M.GROZA, 

E.KĀPA, N.KRASNOVA, V.KUKK, S.MŪZE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, SLUKA. 

citi: Ādažu pašvaldības policijas pvecākais inspektors A.ŠMAUKSTELIS, Sociālā dienesta 

vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: L.KAPITONOVA 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina mainīt darba kārtību izskatot 26.jautājuma “Par piedalīšanos 

kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā””, kā 1. jautājumu un  41.jautājumu 

“Par neapbūvētās zemes nomu” izskatot, kā 2. jautājumu, attiecīgi mainot pārējo jautājumu 

numerāciju. 

G.PORIETIS lūdz svītrot darba kārtībā 43. Jautājumu. 

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

Apstiprināt domes šā gada 27.februāra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par piedalīšanos kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā”. 

2. Par neapbūvētās zemes nomu. 

I. Informācija: 

3. Pārskats par pašvaldības darbu. 

4. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbības rezultātiem. 

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

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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5. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.49/2017 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem 

trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm (personām) krīzes situācijā”. 

6. Par grozījumu Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 

„Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā Ādažu novadā”. 

7. Par dalību “Lattelecom Riga Marathon 2018”. 

8. Par Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa nolikumu.  

9. Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa  

vērtēšanas komisijas izveidošanu. 

10. Par “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta  biedrības“ atbrīvošanu no nomas 

maksas.  

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 
11. Par nekustamā īpašuma „Ješkas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu.  

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Laimavoti”.  

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un “Kadagas 

centrs”.  

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Ozolmuiža”.  

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

“Jekaterinvilla”. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zeduļi”. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši”. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 

60 un “Kalmnieki”. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 

8”. 

20. Par nekustamā īpašuma “Veclilavas” sadalīšanu.  

21. Par zemes vienību “Smilgas 58” un Smilgas 59” apvienošanu.  

22. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības.  

23. Par atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” 

2018  

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

24. Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK ,,Ādaži”.  

25. Par Ādažu Kultūras centra telpu maksas noteikšanu.  

26. Par atbalstu pilotēkai projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 

move more quickly” ietvaros. 

27. Par Bukultu ielas posma asfaltēšanu.  

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

29. Par noteikumu “Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” projektu. 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 22.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai””.  

31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

„Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”.  

32. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.  

V. Citi jautājumi: 

33. Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības 

iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 

1.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai. 
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34. Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar 

Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve”.  

35. Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju.  

36. Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada 

ūdenstilpēs”.  

37. Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.265 “Par projektu “Laveru 

ceļa grants seguma pārbūvē Ādažu novadā””. 

38. Par komisijas izveidi nekustamā īpašuma daļas pārņemšanai Muižas iela 8. 

39. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.  

40. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu.  

41. Par grozījumiem 2018.gada 23.janvāra lēmumā Nr.13 “ Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2018.gadā”. 

 

-Slēgtā daļa- 

43. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā. 

 

1.§ 

Par piedalīšanos kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā” 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par piedalīšanos kopprojektā „Zivju resursu pavairošana Lielajā 

Baltezerā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

2.§ 

Par neapbūvētās zemes nomu 

 (A.Brūvers) 

A.BRŪVERS ziņo par Mūzikas skolas „Andžeja Grauda bungu skola” ((reģ. 

Nr.50203021121, juridiskā adrese: Druvienas iela 36-107, Rīga) – turpmāk – Iesniedzējs) š.g. 

8.janvāra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18-2/18/2) un š.g. 15.februāra iesniegumu (reģ. 

Nr.ĀND/1-18-2/18/4) ar lūgumu piešķirt ilgtermiņa nomā Ādažu novada domei (turpmāk – 

dome) piederošu zemes gabala (kad. Nr. 80440070427) daļu 437 m2 platībā, moduļveida 

skolas ēkas 132 m2 platībā izvietošanai. Plānotais zemes un ēkas izmantošanas mērķis ir 

bērnu, jauniešu un pieaugušo izglītības izveide.  

Ēkas izvietošana tiks veikta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai projekta 

atbalstu, taču Iesniedzēja sekmīgai dalībai minētajā projektā nepieciešams ilgtermiņa (vismaz 

uz 7 gadiem) zemes nomas līgums, ar zemesgrāmatā nostiprinātām nomas tiesībām. 

Lai arī ēku ir plānots veidot no pārvietojamiem moduļiem un to uzstādīšanai nav 

nepieciešams izbūvēt monolītus pamatus, saskaņā ar Ādažu novada teritorijas un apbūves 

noteikumiem ēkas novietošanai ir vajadzīgs tehniskais projekts un būvatļauja, kā arī, 

minimālai parceles platībai jābūt ne mazākai par 600 m2.  

Pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanas darba grupa š.g. 11.janvārī konceptuāli atbalstīja 

Iesniedzēja lūgumu, uzdodot tam precizēt ēkas novietojumu zemes gabalā un nepieciešamo 

platību, kā arī ierosināja izsludināt nomas pretendentu pieteikšanos domes mājaslapā 

www.adazi.lv, un, vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā, organizēt nomas tiesību 

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

1. Atbalstīt ieceri iznomāt neapbūvēta zemes gabala daļu 600 m2 platībā saskaņā ar grafisko 

pielikumu. 
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2. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai publicēt domes mājaslapā www.adazi.lv 

paziņojumu par pretendentu pieteikšanos zemes gabala ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 007 

0427 daļas nomai 600 m2 platībā, ar apbūves tiesībām un izmantošanas mērķi – izglītības 

iestādes būvniecība, saskaņā ar grafisko pielikumu, nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu 

līdz 08.03.2018.  

3. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam A.Brūverim ziņot par šī lēmuma 

izpildes rezultātiem Attīstības komitejai š.g. martā. 

 

 3.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīts domes 17.01.2018. lēmums Nr.1 “Par ielas iegādi izsoles kārtībā ciematā 

“Luksti”” – dome par EUR 2 480 iegādājās 2 nekustamos īpašumus.  

2. Izpildīti domes 22.12.2017. lēmumi to daļā par dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu:  

2.1. Nr.6 “Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īstenošanu”; 

2.2.Nr.7 “Par nepabeigto būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites”; 

2.3. Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”; 

2.4. Nr.9 “Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm”; 

2.5. Nr.12 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna 

un Investīciju plāna aktualizāciju”; 

2.6. Nr.17 “Par grozījumiem domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”” – parakstīts līgums par skolas būvniecību 

EUR 17 626 011,37 apmērā (bez PVN). 

3. Domes 08.12.2017. lēmums Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes 

piemērošanu” noteica, ka par būvēm, kurām līdz 01.07.2013. bija izsniegtas būvatļaujas, bet 

12 mēnešu laikā būves netika nodotas ekspluatācijā vai būvatļaujas netika atjaunotas, 

būvatļauju saņēmējiem līdz 31.01.2018. bija jāatjauno būvatļaujas, vai jānodot būves 

ekspluatācijā vai jāaptur būvdarbi. 12 personas no 39 neizpildīja lēmumu, un tām ir piemērota 

NĪN likme 3 % apmērā, kopā par 14 350 EUR. 

4. Izpildīts domes 22.12.2017. sēdes protokola Nr.26 § 21.punkts “Par eksperimentāla 

sabiedrisko pārvadājuma maršruta izveidi”– 12.februārī atklāts maršruts “Ādaži-Bukultu iela-

Sūkņu stacija-Alderi-Ādaži”. Maršruts spēkā no februāra līdz maijam (ieskaitot). 

5. Pēc 2 mēnešiem izdevās noslēgt līgumu un izpildīt domes 28.11.2017. sēdes protokola 

Nr.23 § 23.punktā “Par Koku ielas pārņemšanu apsaimniekošanā” noteikto uzdevumu –veikt 

Koku ielas uzturēšanu līdz 01.05.2018. 

6. 26.09.2017. lēmums Nr.216 “Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!”” netiks 

pildīts, jo nodibinājums “EKO forums” nav guvis projektu administratora atbalstu. 

7. Ādažu vidusskolas stadionā tika izveidota āra slidotava. 

8. Ir apstiprināts pašvaldības galveno pasākumu plāns 2018.gadam ((Gada plāns) – pielikumā) 

un centralizēto iepirkumu plāns 2018.gadam. 

9. Tiesa nolēma neskatīt personas prasību pret domi būvniecības seku novēršanai Baltezera 

ielā, kā arī noraidīt pašvaldības bijušā darbinieka prasību par atjaunošanu darbā. 

10. Ir saņemta SIA “Eco Baltia vide” informācija par savākto atkritumu daudzumu novadā.  

11. Latvijas pašvaldību savienības valde izteica pateicību domes priekšsēdētājam 
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M.Sprindžukam un Kancelejas vadītājai J.Sviridenkovai par LPS valdes izbraukuma sēdes 

organizēšanu Ādažos, š.g. 6.februārī.  

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

Pieņemt informāciju zināšanai.  

 

4.§ 

Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbības rezultātiem 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt zināšanai. 

 

5.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.49/2017 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātam ģimenēm (personām) krīzes situācijā” 

 (I.Roze) 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk - VARAM) 19.12.2017. vēstuli Nr.1-18/9825 par domes 28.11.2017.  

saistošajiem noteikumiem Nr.49/2017 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības pabalstiem 

trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm (personām) krīzes situācijā” (turpmāk – Noteikumi), 

ar lūgumu precizēt Noteikumus atbilstoši normatīvo aktu ar augstāku juridisku spēku 

prasībām. 

Izvērtējot VARAM iebildumus, konstatēts, ka daļai no tiem var piekrist, precizējot atsevišķus 

punktus vai vārdus, jo tas nemaina Noteikumu saturu un ir lietderīgi tos pieņemt.   

Attiecībā uz VARAM norādi par nepieciešamību precizēt Noteikumu 21.punktu, jo saskaņā ar 

Izglītības likumu obligāta ir bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei no piecu gadu 

vecuma un pamatizglītības iegūšana līdz 18 gadu vecumam, un tāpēc pabalsts ēdināšanai 

nebūtu piešķirams izglītojamajiem, kuri mācās vispārējās  vidējās  vai profesionālo izglītības 

iestādēs, dome norāda - ja pabalsta mērķis ir ēdināšanas izdevumu segšana trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm, tas ir uzskatāms par sociālās palīdzības pabalstu pirmskolas 

izglītības iestādē, pamatizglītības iestādē, kā arī vispārējās  vidējās vai profesionālās izglītības 

iestādē, ko ir akceptējusi gan Labklājības ministrija, gan VARAM.            

Vienlaicīgi dome norāda, ka pieņemot Noteikumus, dome jau vienreiz ņēma vērā VARAM 

17.11.2017. atzinumā Nr.1-18/8854 minētos iebildumus par domes 2017.gada 24.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.41/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātam ģimenēm (personām) krīzes situācijā” un minētos noteikumus pieņēma 

atbilstoši VARAM norādījumiem.              

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot: PAR – 13  

(P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),  K.SAVICKA (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA).); PRET -

nav, ATTURAS – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr.49/2017 „Saistošie noteikumi par sociālās 

palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātam ģimenēm (personām) krīzes 

situācijā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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6.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie 

noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu 

novadā” 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, “nebalso” – nav, DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 

25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

7.§ 

Par dalību “Lattelecom Riga Marathon 2018” 

 (L.Krūze) 

20.05.2018. notiks valsts mēroga sporta pasākums “Lattelecom Riga Maratons 2018”, kurā 

vēlas piedalīties 26 dalībnieki no Ādažu novada pašvaldības, t.sk. 6 km distancē - 11 

dalībnieki, 10 km – 11 dalībnieki, un 21 km – 4 dalībnieki.  

Dalībai maratonā ir noteikta dalības maksa, kā arī, lai veicinātu Ādažu novada atpazīstamību, 

vēlams nodrošināt tā dalībniekus ar attiecīgu atribūtiku. Paredzamās izmaksas - 472 EUR 

(dalības maksa) un 1 040 EUR - sporta krekli ar apdruku.  

Minētais pasākums atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidēja termiņa 

prioritātes VTP6: “Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas” rīcības 

virziena RV6.2: “Veicināt tūrisma, sporta un rekreācijas infrastruktūras attīstību” uzdevumam 

U6.2.1: “Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību”. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. 

panta piekto daļu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) uzdevumu U6.2.1., 

 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.KUBULIŅŠ), DOME 

NOLEMJ: 

1) Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības darbinieku dalību sporta pasākumā “Lattelecom Riga 

Maratons 2018”. 

2) Lēmuma 1.punkta izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus nodrošināt no Pārvaldes 

budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 2312). 

3) Atbildīgais par lēmuma izpildes organizēšanu izpilddirektors G. Porietis. 

 

8.§ 

Par Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa nolikumu 

 (I.Briede) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.3/2018 “Par Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu 

programmu konkursa nolikumu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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9.§ 

Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa  vērtēšanas 

komisijas izveidošanu 

 (I.Briede) 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības 

likuma 17.panta pirmo daļu un saskaņā ar “Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu 

programmu konkursa” nolikuma 7.1. punktu,   

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

NOLEMJ: 

1. Apstiprināt skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa  (turpmāk 

– Konkurss) vērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā: 

1.1. Kerola Dāvidsone – deputāte; 

1.2. Liāna Pumpure – deputāte; 

1.3. Kristīne Savicka – deputāte; 

1.4. Ināra Briede – Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste; 

1.5. Jevgēnija Sviridenkova – Kancelejas vadītāja.  

2. Apstiprināt K.Dāvidsoni  par Komisijas priekšsēdētāju. 

3. Apstiprināt K.Savicku par Komisijas priekšsēdētāja vietnieci. 

4. Komisijai organizēt darbu Konkursa nolikumā noteiktā kārtībā. 

5. Juridiskajai un iepirkuma daļai organizēt līgumu slēgšanu ar Konkursa uzvarētājiem. 

6. Grāmatvedības daļai izmaksāt Konkursa uzvarētājiem pienākošos pašvaldības 

līdzfinansējumu Konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā. 

7. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam. 

 

10.§ 

Par “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta  biedrības“ atbrīvošanu no nomas maksas 

 (K.Dāvidsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta  biedrības“ 

atbrīvošanu no nomas maksas” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par nekustamā īpašuma „Ješkas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par nekustamā īpašuma „Ješkas” detālplānojuma īstenošanas 

kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Laimavoti” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Laimavoti”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un “Kadagas centrs” 

 (S.Grīnbergs) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Bāriņi” un “Kadagas centrs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ozolmuiža” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Ozolmuiža”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jekaterinvilla” 

 (S.Grīnbergs) 

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

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

īpašumam “Jekaterinvilla”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zeduļi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.25 “Par nekustamā īpašuma „Ješkas” detālplānojuma īstenošanas 

kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.26 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Oši”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 60 

un “Kalmnieki” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.27 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

19.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 8” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.28 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Jaunceriņi 8”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma “Veclilavas” sadalīšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.29 “Par nekustamā īpašuma “Veclilavas” sadalīšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

21.§ 

Par zemes vienību “Smilgas 58” un Smilgas 59” apvienošanu 

 (S.Grīnbers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.30 “Par zemes vienību “Smilgas 58” un Smilgas 59” 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.31 “Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli” 2018 

 (I.Pērkone) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.4/2018 “Par atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām 

“Sabiedrība ar dvēseli” 2018” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK ,,Ādaži” 

 (P.Sluka) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.32 “Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK ,,Ādaži”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

25.§ 

Par Ādažu Kultūras centra telpu maksas noteikšanu 

 (L.Tiļuga) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.33 “Par Ādažu Kultūras centra telpu maksas noteikšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par atbalstu pilotēkai projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 

more quickly” ietvaros 

 (S.Kaša) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.34 “Par atbalstu pilotēkai projekta “Save your bUildiNg by 

SavINg Energy. Begin to move more quickly” ietvaros” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

27.§ 

Par Bukultu ielas posma asfaltēšanu 

 (A.Brūvers) 

28.12.2017. Ādažu novada domē (turpmāk – domē) saņemts iesniegums no D.S. ar lūgumu 

izskatīt iespēju 2018.gadā veikt Bukultu ielas seguma asfaltēšanu, posmā no Baltezera ielas 

37 līdz novada robežai, virzienā uz Bukultiem (turpmāk – Bukultu ielas posms). 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk., 

ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana. 

Lai veiktu Baltezera ielas posma seguma atjaunošanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. 

noteikumiem Nr.500  “Vispārīgie būvnoteikumi”, nepieciešams veikt projektēšanu, sagatavot 

apliecinājumu katri, kuras sagatavošanas plānotās izmaksas ir EUR 8000, t.sk., PVN, kā arī, 

tehniskais projekts būs jārealizē 2 gadu laikā. Baltezera ielas posma seguma atjaunošanas 

būvdarbu plānotās izmaksas būs EUR 90 000, t.sk., PVN, turklāt 50% no minētajiem 

izdevumiem ir apņēmušies segt Baltezera ielai pieguļošo īpašumu īpašnieki (6 no 8). 

Domes budžetā 2018.gadam un turpmāk nav paredzēti finanšu līdzekļi minētās ieceres 

izpildei. 

Īstenojot projektu, Dome veicinās Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

(aktualizēta 23.01.2018. (turpmāk – Attīstības programma)) vidējā termiņa prioritātes “VTP2: 

Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība” un tā uzdevuma “U2.1.2: Uzturēt, 

labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus” (Pasākums “2.1.2.4.12. Pašvaldības ielu 

segumu atjaunošana (Baltezera un Bukultu ielas)”) sasniegšanu. 

Saskaņā ar domes Ceļu programmu, Bukultu ielas posma asfaltēšana paredzēta 2020.gadā.  

Ņemot vērā nepieciešamo laiku projekta dokumentācijas sagatavošanai un saskaņošanai ar 

skarto zemes gabalu īpašniekiem, asfaltēšanu būtu iespējams veikt 2019.gada sākumā, jo 

paredzams, ka asfaltēšanas cenas būs zemākas, nekā 2018.gada 2.pusgadā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, domes Ceļu 

programmu, kā arī Attīstības komitejas 13.02.2018. atzinumu 

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

1. Apstiprināt Bukultu ielas posma asfaltēšanu 2019.gadā, posmā no Baltezera ielas 

37 līdz novada robežai, virzienā uz Bukultiem.   

2. Iekļaut domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2018.gada budžeta tāmē EUR 

8000,00 no domes budžeta nesadalītā konta atlikuma, apliecinājumu kartes 

sagatavošanai.  

3. Paredzēt domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2019.gada budžeta tāmē 

EUR 90 000 Bukultu ielas posma asfaltēšanai.  

4. Veikt šādas izmaiņas Attīstības programmas Investīciju plānā pie pasākuma 

“2.1.2.4.12. Pašvaldības ielu segumu atjaunošana (Baltezera un Bukultu ielas)”:  

4.1. precizēt projekta indikatīvās izmaksas –90 000 EUR; 

4.2. precizēt finanšu resursus vai avotus – 50% pašvaldības finansējums, 

50% privātais finansējums; 

4.3. precizēt projekta ieviešanas laiku – 2018.-2019; 
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5. Papildināt Attīstības programmas Rīcības plānā pasākumu “2.1.2.4. Pašvaldības 

ielu segumu atjaunošana” ar jaunu finanšu resursu – privātais finansējums. 

6. Veikt grozījumu domes Ceļu programmā, paredzot Bukultu ielas posma asfaltēšanu 

2019.gadā.  

7. Atbildīgais par lēmuma 1. un 6.punkta izpildi – Ceļu ekspluatācijas inženieris 

Pēteris Sabļins. 

8. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – domes finansists. 

9. Atbildīgais par lēmuma 3.-5.punkta izpildi – Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītājs. 

10. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli domes izpilddirektors.  

 

28.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.35 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

  

29.§ 

Par noteikumu “Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” projektu 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.3/2018 “Par noteikumu “Ziedojumu pieņemšanas un 

izlietošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 22.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2018 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

„Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.4/2018 „ Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 

28.novembra noteikumos Nr.11 „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas 

noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

 

32.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2018 “Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada 

budžetā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

33.§ 

Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 1.kārtas izbūves, 

autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1( KARĪNA SPRŪDE) DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.37 “Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam 

“Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības 

iestādes jaunas ēkas 1.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar 

Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 līdz Gaujas 16 izbūve” 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.38 “Par aizņēmumu investīciju projektam “Attekas ielas 

turpinājuma, savienojuma ar Pirmo ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā 43 

līdz Gaujas 16 izbūve”” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju 

 (A.Šmaukstelis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.39 “Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisiju” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

36.§ 

Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs” 

 (A.Šmaukstelis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.40 “Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi 

Ādažu novada ūdenstilpēs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.265 “Par projektu “Laveru ceļa 

grants seguma pārbūvē Ādažu novadā”” 

 (P.Sabļins) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.41 “Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.265 “Par 

projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūvē Ādažu novadā””” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

38.§ 

Par komisijas izveidi nekustamā īpašuma daļas pārņemšanai Muižas iela 8 

(E.Kāpa) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.42 “Par komisijas izveidi nekustamā īpašuma daļas pārņemšanai 

Muižas iela 8” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

39.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

(E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.43 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

40.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

(M.Sprindžuks) 

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu 

atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir 

tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra 

nedēļām, neskaitot svētku dienas. Ādažu novada pašvaldības 28.11.2017. Darba samaksas 

nolikuma 20. punktu, kas nosaka, ka Domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts 

ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir 4 kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un 

papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, un, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, 

Domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts 40% apmērā no mēnešalgas, 

Ādažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka 2018.gada 22.februāra 

iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/520), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu – 7 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no 2018.gada 

12.marta līdz un 18.martam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no viņam 

noteiktās mēnešalgas, 

 

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

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 

– 7 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no 2018.gada 12.marta 

līdz un 18.martam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no viņam 

noteiktās mēnešalgas. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju 

M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 

 

41.§ 

Par grozījumiem 2018.gada 23.janvāra lēmumā Nr.13 “ Par pašvaldības amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2018.gadā” 

(L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.44 “Par grozījumiem 2018.gada 23.janvāra lēmumā Nr.13 “ Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2018.gadā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

-Slēgtā daļa- 

 

42.§ 

Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

(E.Kāpa) 
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Satur konfideciālu informāciju. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.25. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        L.Kapitonova 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


