
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 31.augustā                      Nr.14 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti 1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), V.KLEBEKO (S) (no plkst. 16.04), 

J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V) (no plkst. 17.09), E.PLŪMĪTE 

(ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): N.ZVIEDRIS (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, E.KĀPA, V.LIGERS, K.MIĶELSONE, S.MŪZE, 

L.RAISKUMA, P.SABĻINS. 

citi: SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis A.DUNDURS, Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāja I.KUZŅECOVA, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece 

S.VASILEVSKA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16:00. 

M.SPRINDŽUKS aicina apstiprināt darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes š.g. 31.augusta sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu. 

2. Par iepirkuma „Gaujas ielas A Ādažos pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 

rezultātiem. 

3. Par izmaiņām Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestāžu  pedagogu un 

atbalsta personāla darba samaksā. 

4. Par sadarbības līguma pagarināšanu par tematiskā dārza izveidošanu. 

1.§ 

Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu 

 (A.Dundurs) 

Ziņo par SIA „Ādažu Ūdens” (turpmāk – SIA) projekta „Ādažu NAI jaudas palielināšana” 

(turpmāk – projekts), plānoto realizāciju, izbūvējot trešo aerotenku, kas nodrošina iespēju 

                                                 
1 Sākot ar š.g. 16.maiju domes sēžu protokolos tiek norādīta deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse; S – Saskaņa; V – Vienotība; ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos 

pakalpojumus, kuru tarifi (cenas) netiek palielināti un atbilst ekonomiski pamatotām 

izmaksām. 

Plkst. 16.04 V.KLEBEKO piedalās sēdē. 

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

A.BRŪVERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.06.53 – 0.38.16] par: 

1. projekta finansēšanas modeli; 

2. Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas un domes ierosinājumu piešķirt 

valsts finansējumu Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašināšanai 57,3 % 

apmērā no kopējām plānotajām būvniecības izmaksām (42,7 % – SIA un pašvaldības 

līdzfinansējums); 

3. iepirkuma uzvarētāju (saimnieciski izdevīgāku un lētāku piedāvājumu iesniedza SIA 

„MONUM”) un iespēju turpināt attīstīt novada attīrīšanas iekārtu projektu ar 

2011.gadā darbos iesaistīto projektētāju (kas samazina projekta izmaksas), izmantojot 

iepriekš pielietoto tehnoloģiju salogošanā; 

4. projekta īstenošanas laika grafiku: š.g. septembrī ir plānota projektēšana, darbi tiks 

uzsākti š.g. oktobrī un turpināsies līdz š.g. decembrim, atsākot darbus 2017.gada 

pavasarī. Plānots, ka projekts tiks nodots ekspluatācijā 2017.gada jūnijā; 

5. nepieciešamību Aizsardzības ministrijai sākt apgūt piešķirto finansējumu 2016.gadā; 

6. iespēju Ministru kabinetam pieņemt negatīvo lēmumu un domes, kā arī SIA rīcību tajā 

gadījumā;  

7. nepieciešamību projekta īstenošanai slēgt trīspusēju sadarbības līgumu starp 

ministriju, pašvaldību un SIA; 

8. projekta naudas plūsmu un pašvaldības līdzfinansējuma apmēru 2017.gadā; 

9. riskiem projektu īstenošanā; 

10. esošo komunikāciju noslodzi un jaudas palielināšanas nepieciešamību: ražošanas 

zonas (SIA „ORKLA”) un dzīvojamās zonas (jaunas dzīvojamas mājas Podniekos), kā 

arī poligona paplašināšana Ādažu novadā; 

11. tarifu veidošanas politiku un ierosinājumu papildināt lēmuma projektu ar nosacījumu, 

ka lietotāji saņems nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, 

kuru tarifi (cenas) netiek palielināti 3 gadus un atbilst ekonomiski pamatotām 

izmaksām. 

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

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPINDŽUKS (RA)), „pret” – 1 (V.KLEBEKO (S)), „atturas” – 4 (J.ANTONOVS (S), 

A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS)), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.174 „Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

jaudas palielināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par iepirkuma „Gaujas ielas A Ādažos pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi” 

rezultātiem 

 (V.Ligers) 

Ziņo par iepirkuma „Gaujas ielas A Ādažos pārbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi”  

rezultātiem: uzvarēja SIA „MONUM” (piedāvājuma cena: 2,680 milj. EUR bez PVN / 3,242 

milj. EUR ar PVN). Informē, ka piedāvājuma cena pārsniedza pašvaldības budžetā plānoto 

projekta finansējumu, līdz ar to, pamatojoties uz līguma projekta nosacījumiem, ka darbu 

apjomu izmaiņas (palielinājums un samazinājums) nedrīkst ietekmēt līgumcenu vairāk kā par 

15 % procentiem, Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta darba grupa (turpmāk – darba grupa) 

sagatavoja priekšlikumu par projekta tāmes samazināšanu par 15% (samazinot prasības uz 

labiekārtojuma elementiem) ar kopējo vēlamo ietaupījumu 349015,49 EUR (bez PVN) 
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apmērā (1.pielikums). Vērš uzmanību, ka SIA „MONUM” precizēja iesniegtā piedāvājumā 

norādīto informāciju attiecībā uz ceļa segumu (tiks izmantots dzelzsbetons). Izpildot domes 

Projektu uzraudzības komisijas uzdoto, darba grupa š.g. 30.augustā organizēja tikšanās ar SIA 

„MONUM” par priekšlikumu par projekta tāmes samazināšanu – tika panākta vienošanās un 

sarunu protokols (2.pielikums) tiks pievienots līgumam. Izsaka bažas par iepriekš noteiktā 

projekta īstenošanas termiņa ievērošanu, ņemot vērā laiku, kas tika izlietots iepirkuma 

rezultātu apstrīdēšanai. Kā vēl vienu risku projekta termiņa ievērošanai min nepieciešamību 

pasūtīt ekspertīzi projektu dokumentācijai. Pauž viedokli, ka pie labvēlīgiem projekta 

īstenošanas nosacījumiem līdz 2017.gada 1.jūnijam ekspluatācijā var tikt nodota ½ no Gaujas 

ielas A, savukārt otrā ½ no Gaujas ielas A var tikt nodota līdz 2017.gada jūlija beigām (pie 

labvēlīgiem laika apstākļiem). Kā darba grupas vadītājs pauž bažas par projekta īstenošanu 

līdz 2017.gada 1.jūnijam, uzsverot, ka, ja iestāsies kādi no projekta īstenošanas riskiem, 

projektu būs iespējams īstenot līdz 2017.gada augustam-septembrim.  

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, V.LIGERS, E.PLŪMĪTE, A.BRŪVERS, A.KEIŠA debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.50.47 – 1.04.17] par: 

1. projekta finansējumu un projekta īstenošanas riskiem; 

2. pieturvietu tehniskiem risinājumiem (īstenojot projektu, tiks paredzētas trīs 

pieturvietas ar dator- un elektrotīklu vadiem, kurās varēs nākotnē montēt displejus); 

3. projekta sasaiti ar tirdzniecības laukuma attīstības koncepciju [Piezīme: Nav izpildīts 

domes š.g. 31.maija lēmums Nr.117 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba 

grupas izveidošanu””. Tirdzniecības laukuma attīstības darba grupa (darba grupas 

vadītājs E.Plūmīte) līdz š.g. 5.jūlijam neiesniedza domei priekšlikumus tirdzniecības 

laukuma attīstības risinājumiem un to realizācijas plānu.]; 

4. M.Sprindžuks pieprasa skaidrojumu no E.Plūmītes. E.Plūmīte pauž viedokli, ka SIA 

„Ādažu desu fabrika” valdes loceklis J.Sauka neizrāda iniciatīvu piedalīties darba 

grupa sanāksmēs, informē, ka pieprasīs no SIA „Ādažu desu fabrika” valdes locekļa 

J.Saukas rakstisko atbildi; 

5. M.Sprindžuks informē par SIA „Ādažu desu fabrika” valdes locekļa J.Saukas 

attīstības plāniem un ierosina E.Plūmītem organizēt tirdzniecības laukuma attīstības 

darba grupas sanāksmi, sagatavojot darba grupas lēmumu; 

6. braukšanas daļas segumu (abrazīvais bruģis); 

7. toni gaismas lampās (A.Keiša ierosina dzelteno toni); 

8. E.Plūmīte informē, ka ZZS pieprasīs SIA „MONUM” profesionalitātes un domes 

Iepirkumu komisijas lojalitātes izvērtējumu; 

9. A.Brūvers informē, ka SIA „MERKS” iesniedza Iepirkumu uzraudzības birojā 

(turpmāk – IUB) sūdzību par iepirkuma rezultātiem. Vērš uzmanību, ka IUB izskatot 

sūdzību, pieņēma lēmumu atstāt domes Iepirkumu komisijas lēmumu negrozītu. 

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

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 1 (V.KLEBEKO (S)), „atturas” – 4 (J.ANTONOVS (S), 

A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS)), DOME NOLEMJ:  

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Apstiprināt priekšlikumu par projekta tāmes samazināšanu par 15%. 

3.§ 

Par izmaiņām Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas  izglītības iestāžu  pedagogu un 

atbalsta personāla darba samaksā 

 (M.Sprindžuks, S.Vasilevska, I.Briede, L.Raiskuma) 

Plkst. 17.09 I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA piedalās sēdē. 



 4 

M.SPRINDŽUKS ziņo par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes un Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādes š.g. 26.augusta iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/3887-K) par pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) pedagogu atalgojuma paaugstināšanu. Aicina 

S.Vasilevsku informēt par iesnieguma būtību. 

S.VASILEVSKA ziņo, ka ar š.g. 1.septembri stājas spēkā Ministru kabineta 2016.gada 

5.jūlija noteikumi Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.445), kas paredz noteikt pedagogu darba slodzi, kas atbilst vienai mēneša darba algas 

likmei – 40 stundas nedēļā (iepriekš noteiktajai vienai algas likmei 30 stundas nedēļā). 

Informē, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu (turpmāk – PII) pedagogiem no š.g. 

1.septembra būs būtisks atalgojuma samazinājums attiecībā uz algas likmi/stundā, kā arī, 

veicot aptauju abās pašvaldības PII, tika secināts, ka pedagogi piekrīt slodzei 30 stundas 

nedēļā, tādējādi mēneša alga sastādītu 85% no noteiktās vienai likmei (40 stundas nedēļā). 

Vērš uzmanību, ka, piemērojot MK noteikumus Nr.455, no Ādažu PII būs jāatlaiž 5 pedagogi, 

savukārt no Kadagas PII – 3 pedagogi. Aicina atbalstīt atalgojuma paaugstināšanu. 

I.BRIEDE vērš uzmanību uz pedagogu deficītu pašvaldības PII. Informē, ka tika veikta 

analīze par pašvaldības PII pedagogu atalgojuma paaugstināšanu un to ietekmi uz pašvaldības 

budžetu. 

L.RAISKUMA ierosina pieņemt lēmumu, lai varētu noslēgt līgumu ar pašvaldības PII 

pedagogiem un darbiniekiem, lai pašvaldības PII varētu atsākt darbu š.g. 1.septembrī.  

Plkst. 17.33 A.BRŪVERS atstāja sēdi. 

Plkst. 17.34 A.BRŪVERS piedalās sēdē. 

P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, S.VASILEVSKA, S.MŪZE, I.PĒTERZONE-

JEZUPENOKA, I.BRIEDE, L.PUMPURE, K.MIĶELSONE, K.DĀVIDSONE, E.ŠĒPERS, 

A.BRŪVERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.25.22 – 1.50.13] par: 

1. pašvaldības PII atalgojuma paaugstināšanas ietekmi uz pašvaldības 2016.gada un 

2017.gada budžetu; 

2. likmju un slodžu sadali pašvaldības PII un Ādažu vidusskolā; 

3. ierosinājumu atstāt nemainīgu slodzi un atalgojumu pašvaldības PII; 

4. I.Pētersones-Jezupenokas ierosinājumu nodrošināt vienādu atalgojumu pašvaldības PII 

un vidusskolas pedagogiem; 

5. S.Vasilevskas ierosinājumu pašvaldības PII pedagogu un darbinieku atalgojumam 

(3.pielikums); 

6. MK noteikumiem Nr.455 – pašvaldības PII pedagogiem tiks samazināts atalgojums 

(pie nemainīgām likmēm paaugstinās nostrādāto stundu skaits nedēļā); 

7. pašvaldības PII un vidusskolas pedagogu atalgojuma samērojamību ar vidusskolas 

lietveža atalgojumu; 

8. nepieciešamību pārskatīt pašvaldības PII pedagogiem atalgojumu, ka netika pārskatīts 

kopš 2009.gada; 

9. pašvaldības PII pedagogu rotāciju; 

10. priekšlikumu deputātiem piedāvāt grozījumus pedagogu atalgojumu sistēmā; 

11. nepieciešamību apzināt mērķdotācijas apmēru, lai precīzi noteiktu vidusskolas 

pedagogu atalgojumu. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), 

A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā 

deputāte), V.KLEBEKO (S), J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS 

(RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” – nav, 

„atturas” – 1 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V)), DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.175 „Par izmaiņām Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas  

izglītības iestāžu  pedagogu un atbalsta personāla darba samaksā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par sadarbības līguma pagarināšanu par tematiskā dārza izveidošanu 

 (M.Sprindžuks) 

J.K., (personas kods), (adrese), savā š.g. 25.maija iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/16/3850-

K) lūdz pagarināt līdz š.g. 3.oktobrim ar viņu š.g. 1.martā noslēgto sadarbības līgumu Nr.JUR 

2016-03/198 par tematiskā dārza izveidošanu. 

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

Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļas sagatavot vienošanos par sadarbības 

līguma Nr.JUR 2016-03/198 par tematiskā dārza izveidošanu pagarināšanu. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 31.augustā, plkst. 17.54.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


