
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 26.septembrī                     Nr.17 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA) (no plkst. 14.03), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA) (no plkst.15.39), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): L.PUMPURE (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: J.ANTONOVS, I.BRIEDE, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, 

I.HENILĀNE, E.KĀPA, N.KRASNOVA, V.KUKK, S.MŪZE, I.PĒRKONE, 

L.RAISKUMA, A.SPRICIS. 

Citi: Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore D.PUĶĪTE, Ādažu vidusskolas 

direktores vietnieks saimnieciskajā darbā G.SUBOČS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina svītrot darba kārtības 24.jautājumu “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju, papildināt darba kārtību ar 

37.jautājumu “Par izmaiņām Ādažu novada domes Attīstības komitejas sastāvā”, 

38.jautājumu “Par grozījumiem Starpinstitucionālajā nepilngadīgo lietu komisijā” un 

39.jautājumu “Par atteikumu atbalstīt materiāla sagādi Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai”, 

kā arī izskatīt 35.jautājumu “Par Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu”, ierodoties 

bijušajai Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai A.Berkmanei. 

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

Apstiprināt domes š.g. 26.septembra sēdes darba kārtību un jautājumu izskatīšanas 

secību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija lēmuma Nr.159 “Par nekustamo 

īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā” 

izpildi. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Par atteikumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos. 

4. Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā. 

5. Par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas Futbola nodaļas reorganizāciju. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par Ādažu novada domes noteikumu “Noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

neapbūvētas zemes nomu” projektu. 

7. Par Ādažu novada teritorijā esošās pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas 

kārtību. 

8. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas 

dārzi”. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 

30. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8. 

11. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Koku ielā 15, 

Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku ielā 19 un Koku ielā 21. 

12. Par iespēju piešķirt nomā zemes gabalu. 

13. Par Latvijas Valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

14. Par Ādažu novada domes noteikumu “Noteikumi par pilnīgi vai daļēji sagruvušas, 

bīstamas vai ainavu bojājušas būves sakārtošanu vai nojaukšanu” projektu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu. 

16. Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm. 

17. Par īres tiesību izsoli dzīvokļiem „Kadaga 5”-14 un „Kadaga 5”-44. 

18. Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” atsavināšanu. 

19. Par mobilās lietotnes iegādi. 

20. Par 22.08.2017. lēmuma Nr.188 “Par dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo 

ceļu projektā” atcelšanu. 

21. Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!”. 

22. Par grozījumiem 27.10.2015. lēmumā Nr.206 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu 

vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16”. 

23. Par zemes jautājumiem. 

24. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Divi S”. 

25. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”. 

26. Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 

novadā”. 

27. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes”. 

28. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2017.gadā. 

29. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

V. Citi jautājumi: 

30. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā Vietējie dārgumi – dalīsimies ar labāko. 

31. Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”. 
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32. Par grozījumiem domes 2014.gada 23.augusta noteikumos Nr.11 “Darbinieku 

novērtēšanas noteikumi”. 

33. Par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās. 

34. Par domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.19/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” atcelšanu. 

35. Par Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu. 

36. Par Ādažu novada domes š.g. 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.26/2017 

“Grozījumi Ādažu novada pašvaldības nolikumā”. 

37. Par izmaiņām Ādažu novada domes Attīstības komitejas sastāvā. 

38. Par grozījumiem Starpinstitucionālajā nepilngadīgo lietu komisijā. 

39. Par atteikumu atbalstīt materiāla sagādi Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

40. Par transporta izdevumu segšanu. 

Plkst. 14.03 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (I.Henilane) 

1. Izpildīts:  

1.1. domes 2016.gada 27.septembra lēmums Nr.177 “Par nomas maksas noteikšanu” – 

ĀPII multifunkcionālas zāles nomas maksa faktiski atbilst 2016.gadā noteiktajam 

apmēram – 12,40 EUR/h; 

1.2. domes 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.241 “Par patvaļīgas būvniecības seku 

likvidāciju īpašumā “Vējupes ceļi”.  Lai arī persona līdz š.g. 31.martam nenojauca 

patvaļīgi uzbūvētu būvi, š.g. 12.septembrī to veca domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļa; 

1.3. domes š.g. 20.jūnija protokollēmums Nr.11 § 30 “Par sadarbības līgumu ar Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūru par pievienošanos POLARIS procesam”; 

1.4. domes š.g. 25.jūlija lēmums Nr.165 “Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju 

projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” 

izglītības iestādes jaunas ēkas būvprojekta ekspertīzes, autoruzraudzības, 

būvuzraudzības un inženierbūvju izbūves finansēšanai” un š.g. 25.jūlija lēmums 

Nr.168 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai” – 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome atbalstīja 

abu aizņēmumu piešķiršanu; 

1.5. domes š.g. 25.jūlija lēmums Nr.168 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem īpašumam “Pērāji”” - daļā par vienošanās noslēgšanu; 

1.6. domes š.g. 22.augusta lēmums Nr.187 “Par iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma 

asociācija”” – daļā par iestāšanās anketas nosūtīšanu VTA; 

1.7. domes š.g. 22.augusta lēmums Nr.188 “Par dalību Interreg Centrālbaltijas 

programmas Zaļo ceļu projektā” – daļā par vēstules nosūtīšanu VTA par domes 

dalību Projektā; 

1.8. domes š.g. 22.augusta lēmums Nr.190 “Par vēlēšanu iecirkņa skaitu noteikšanu 

Ādažu novadā” – daļā par lēmuma nosūtīšanu Centrālajai vēlēšanu komisijai. 

2. Tika noslēgts līgums ar SIA “Auditorfirma Padoms” par zvērināta revidenta 

pakalpojumiem domei turpmākajos trīs gados. 

3. SIA “Orkla Confectionery & Snacs Latvija” ierosināja vispirms ierakstīt zemesgrāmatā 

zemes gabala, uz kura paredzēts izbūvēt ceļa infrastruktūru, kā arī noslēgt dāvinājuma 

līgumu par zemes iegūšanu domes īpašumā un tikai pēc tam noslēgt trīspusējo līgumu, 
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atbilstoši domes š.g. 22.augusta lēmumam Nr.200 “Par nekustamā īpašuma „Langas” 

daļas iegādi”. Ierosinājums nerada riskus vai papildu saistības domei. 

4. Nav izpildīts š.g. 25.jūlija lēmums Nr.159 “Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” 

un “Stapriņu iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā” – dome piedalījās izsolē, bet 

īpašumus iegādājās citi izsoles uzvarētāji, iegādājoties “Stapriņu iela A” – par EUR 81 un 

“Mazstapriņu iela A” – par EUR 624. 

5. Pabeigta Gaujas ielas sākumposma rekonstrukcija, iebrauktuves asfaltēšana Gaujas ielā 

25, lietus kanalizācijas sistēmas izbūve Gaujas ielā, āra apgaismojuma remonts ĀPII, 

sporta laukuma aprīkojuma uzstādīšana Kadagā. Uzsākti Muižas ielas rekonstrukcijas 

būvdarbi. 

6. Š.g. 9.septembrī veiksmīgi noritēja “Novada sporta diena”, bet 16.septembrī – novada 

kausa izcīņas krosā (259 dalībnieki) un basketbolā (6 komandas). Pirmo reizi rīkotais 

maksas interešu izglītības pulciņu gadatirgus bija labi apmeklēts, tiks rīkots arī 2018.gadā. 

7. Pašvaldības policija š.g. septembrī un 7.septembrī organizēja 6 lekcijas “Skolas iekšējās 

kārtības noteikumi un drošība uz ceļiem”, kā arī, no š.g. 4.septembra līdz 15.septembrim 

nodrošināja ĀPP darbinieka klātbūtni garajā starpbrīdī, kas veica pārrunas ar skolēniem, 

pedagogiem un vecākiem. 

8. Pašvaldība piedalās ārfinansētā projektā “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības 

veicināšanai Ādažu novadā”, 112172 EUR apmērā. Līdz septembrim noslēgti 23 līgumi, 

kopsummā par 31067 EUR, un notika 82 nodarbības veselīga dzīvesveida veicināšanai 

pirmsskolas vecuma bērniem, 42 nodarbības skolēniem, 2 nometnes un 2 radošās 

darbnīcas bērniem, 1 pasākums pieaugušajiem veselīga uztura lietošanai, 14 nodarbības 

personām no 54 gadiem, 11 nodarbības vecākiem, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām, 

kā arī ilgstošajiem bezdarbniekiem. Projektā kopā piedalījās 750 dalībnieki. Projekts 

turpināsies līdz 2019.gada nogalei. 

9. Dome brīdināja SIA “Latrago” (kafejnīcas telpu nomnieks Gaujas iela 33A), ka š.g. 

9.oktobrī lauzīs telpu nomas līgumu, ja kafejnīca neatjaunos darbību. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija lēmuma Nr.159 “Par nekustamo īpašumu 

“Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā” izpildi 

 (A.Brūvers) 

Rīgas apgabaltiesas iecirkņa Nr.59 zvērināta tiesu izpildītāja Jāņa Lazdāna rīkotās izsoles 

rezultāti:  

1. ceļa daļa “Mazstapriņu iela A”, Stapriņi, Ādažu novads (kadastra numurs 

80440030273), 0,0287 ha platībā, tika pārdota par 81 EUR; 

2. “Stapriņu iela A”, Stapriņi, Ādažu novads (kadastra numurs 80440030206), 0,2259 ha 

platībā, tika pārdota par 624 EUR. 

Dome abus minētos nekustamos īpašumus neiegādājās, jo īpašumi tika pārdoti par augstāku 

pirkuma cenu. Ar domes š.g. 22.augusta sēdes protokola Nr.14. 39.§ bija noteikta maksimālā 

pirkuma cenu par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A”, Stapriņi, Ādažu novads 31 EUR 

un “Stapriņu iela A”, Stapriņi, Ādažu novads 264 EUR. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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3.§ 

Par atteikumu veikt grozījumus saistošajos noteikumos 

 (I.Briede) 

E.K. savā š.g. 2.augusta vēstulē (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2489) ierosina ārpus kārtas uzņemt 

Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII) jau uzņemto bērnu brāļus un 

māsas. 

Saskaņā ar domes 2014.gada 27.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Par pirmsskolas vecuma 

bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

(turpmāk – noteikumi) 29.punktu, tiesības tikt uzņemtam iestādē ārpus kārtas ir bērnam 

normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 

darbinieka bērnam, darbiniekam atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma un bērnam ar 

domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu un domes lēmumu, ja par 

bērna uzņemšanu ārpus rindas saņemts Ādažu novada Sociālā dienesta vai Ādažu novada 

bāriņtiesas atzinums. 

Ņemot vērā, ka Ādažu novadā strauji pieaug ģimeņu skaits, kur ir divi un vairāk bērni, lielu 

karavīru skaitu, kuru bērnus, saskaņā ar Militārā dienesta likuma 53.pantu PII ir jāuzņem 

ārpus kārtas, kā arī to, ka jautājums par prioritātes noteikšanu, uzņemot PII brāļus/māsas 

ārpus kārtas, tika skatīts domē vairākas reizes, izvērtējot visus apstākļus, bet netika atbalstīts, 

lai ievērotu vienlīdzības principu attiecībā uz visiem bērniem, t.sk., ģimenēm ar vienu bērnu, 

kas gaida vietu PII no bērna dzimšanas brīža, priekšlikums nebūtu atbalstāms.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, 41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Noteikumu 29.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālās komitejas  š.g. 5.septembra sēdē, pieņemot negatīvu atzinumu, 

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

Atteikt veikt grozījumus domes 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs” un nenoteikt prioritāti ārpus kārtas uzņemt Ādažu 

novada pirmsskolas izglītības iestādē jau uzņemto bērnu brāļus un māsas. 

4.§ 

Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.205 “Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

5.§ 

Par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas Futbola nodaļas reorganizāciju 

 (D.Puķīte) 

I.HENILANE lūdz informēt par līdzekļu ekonomiju, reorganizējot futbola nodaļu, kā arī vai ir 

izvērtēta pārējo sporta nodaļu efektivitāte. Pauž viedokli, ka futbola ir viens lētākajiem sporta 

viediem, ka arī vērš uzmanību, ka futbola nodaļas nodarbības bieži tiek organizētas 

Carnikavā. 

D.PUĶĪTE informē, ka citiem sporta veidiem nav piedāvātas alternatīvas apmācības iespējas, 

kā futbolam (novadā ir vairāki futbola interešu izglītības pulciņi un klubi, kā arī ir iespēja 

apmeklēt Rīgas sporta klubus). Vērš uzmanību, ka š.g. martā notika Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas (turpmāk – ĀBJSS) programmu akreditācija, ar ieteikumu futbola 

nodaļai nodrošināt izglītojamo nepārtrauktību, katru gadu atverot jaunas grupas. Šādu prasību 

ĀBJSS nevar nodrošināt kapacitātes un resursu dēļ. 
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K.DĀVIDSONE informē, ka ĀBJSS direktore apzināja visus futbola nodaļas audzēkņu 

vecākus, piedāvājot izmantot alternatīvas iespējas. 

M.SPRINDŽUKS pauž viedokli, ka sporta izglītības sistēma, audzēkņiem absolvējot ĀBJSS 

futbola nodaļu pēc 7 gadiem, nevar piedāvāt izglītības nepārtrauktību un rezultativitāti, kā to 

var piedāvāt privāto sporta klubu sistēma. Vērš uzmanību, ka ĀBJSS ir ierobežota kapacitāte, 

nodrošinot bāzes prasības nodarbībām. Uzskata, ka audzēkņi var izmantot esošas iespējas vai 

arī mainīt sporta veidu. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 3 

(A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.206 “Par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas Futbola nodaļas 

reorganizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par Ādažu novada domes noteikumu “Noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

neapbūvētas zemes nomu” projektu 

 (J.Antonovs) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.8 “Noteikumi par Ādažu novada pašvaldības neapbūvētas 

zemes nomu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

7.§ 

Par Ādažu novada teritorijā esošās pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas 

kārtību 

 (J.Antonovs) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un 

uzturēšanas kārtību” un sagatavot tos parakstīšanai. 

8.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas 

dārzi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.207 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu īpašumiem 

“Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

Draudzības ielā 30 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.208 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Draudzības ielā 30” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zelta ielā 8 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.209 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Zelta ielā 8” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Koku ielā 15, 

Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku ielā 19 un Koku ielā 21 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.210 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem 

īpašumiem Koku ielā 15, Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku ielā 19 un Koku ielā 21” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par iespēju piešķirt nomā zemes gabalu 

 (A.Brūvers) 

SIA „Bemberi maiznīca” (reģ. Nr.40103124309, juridiskā adrese: Vidrižu iela 21D, 

Saulkrasti, Saulkrastu novads) savā š.g. 25.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2391) 

lūdz piešķirt nomā zemi maiznīcas-kafejnīcas attīstībai. 

Pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanas darba grupa š.g. 31.augustā ierosināja piedāvāt SIA 

„Bemberi maiznīca” nomāt daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma - zemes gabala 

“Vējpriedes”, 500 m2 platībā (turpmāk – Zemesgabals), saskaņā ar grafisko pielikumu, 

izsludinot 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 Zemesgabalu saskaņā ar grafisko pielikumu (1.pielikums). 

2. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību daļu 

publicēt pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv paziņojumu par nomas pretendentu 

pieteikšanos uz daļu no zemes gabala “Vējpriedes”, ar kadastra apzīmējumu Nr. 8044 

008 0203, 500 m2 platībā, saskaņā ar grafisko pielikumu, bez apbūves tiesībām, 

nosakot pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz š.g. 17.oktobrim.  

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

virzību Attīstības komitejai š.g. novembrī.  

13.§ 

Par Latvijas Valsts autoceļu pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

 (A.Brūvers) 

A.KEIŠA ierosina uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai nosūtīt vēstuli VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” par zālāja pie t/c “MAXIMA” sakārtošanu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.211 “Par sadarbības līguma parakstīšanu par gājēju celiņu 

uzturēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai nosūtīt vēstuli VAS “Latvijas 

Valsts ceļi” par zālāja pie t/c “MAXIMA” sakārtošanu. 

14.§ 

Par Ādažu novada domes noteikumu “Noteikumi par pilnīgi vai daļēji sagruvušas, 

bīstamas vai ainavu bojājušas būves sakārtošanu vai nojaukšanu” projektu 

 (A.Spricis) 

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

http://www.adazi.lv/
http://www.adazi.lv/
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Pieņemt noteikumus Nr.9 “Noteikumi par pilnīgi vai daļēji sagruvušas, bīstamas vai 

ainavu bojājušas būves sakārtošanu vai nojaukšanu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

15.§ 

Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu 

 (I.Briede) 

Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede savā š.g. 25.augusta iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2770) lūdz piešķirt prēmiju  Ādažu vidusskolas direktorei Dacei 

Dumpei.  

Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”  26.punkts nosaka, ka izglītības iestāžu vadītājiem prēmijas apmēru nosaka 

izglītības iestādes dibinātājs, ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, un izmantojot 

ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus.   

D.Dumpes vadītajā Ādažu vidusskolā ir augošs skolēnu (1445), skolotāju (107) un darbinieku 

(37) kolektīvs. Skolēnu mācību un centralizēto eksāmenu rezultāti gadu no gada uzlabojas. 

Absolventi veiksmīgi turpina studijas Latvijas augstskolu budžeta grupās (85%), kā arī 

ārzemju augstskolās. Direktore atbalsta jaunas iniciatīvas vidusskolas iesaistei projektos (E-

Twinning, Comenius+, Ekoskola, Mamma daba, Sporto visa klase, u.c).  

D.Dumpe veiksmīgi organizēja līdzšinējo vidusskolas mācību procesu, kā arī nodrošināja tās 

savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu 2017./18. mācību gada uzsākšanai.  

D.Dumpe ir autoritāte gan Pierīgas reģiona, gan valsts  izglītības iestāžu vadītāju vidū un 

viņas padomu lūdz un viedoklī ieklausās Latvijas izglītības politikas veidotāji. 

Ādažu vidusskolas budžeta tāmē ir izveidojies darba samaksai paredzēto līdzekļu ietaupījums. 

Informē, ka Finanšu komitejas š.g. 19.septembra sēdē tika atbalstīta prēmijas 500 EUR 

apmērā piešķiršana Ādažu vidusskolas direktorei D.Dumpei, bet, ņemot vērā D.Dumpes 

iepriekš minētos sasniegumus un ieguldījumu, kā arī to, ka normatīvie akti paredz iespēju 

noteikt prēmiju direktorei 100% no viņai noteiktās mēneša darba algas, kā arī radušos finanšu 

līdzekļu ietaupījumu, lūdz piešķirt prēmiju D.Dumpei 100% apmērā no viņai noteiktās 

mēneša darba algas. 

M.SPRINDŽUKS, I.BRIEDE, V.BULĀNS, P.BALZĀNS, A.KEIŠA debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.30.11 – 0.33.55] par mērķdotācijas sadalīšanu un iespēju arī skolas 

skolotājiem no radušos ietaupījuma izmaksāt prēmiju. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 26.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālo jautājumu komitejas sēdē 05.09.2017. un Finanšu komitejas sēdē 19.09.2017., 

pieņemot pozitīvu atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 

2 (A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt Ādažu vidusskolas direktorei D.Dumpei prēmiju 100% apmērā no viņai 

noteiktās mēneša darba algas. 

2. Uzdot Grāmatvedības daļai prēmiju izmaksāt no valsts budžeta mērķdotācijas Ādažu 

vidusskolai ietaupītajiem budžeta līdzekļiem darba samaksai līdz š.g. 30.septembrim. 
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16.§ 

Par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības iestādēm 

 (I.Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.212 “Par līdzfinansējumu privātajām vispārējās izglītības 

iestādēm” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par īres tiesību izsoli dzīvokļiem „Kadaga 5”-14 un „Kadaga 5”-44 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.213 “Par īres tiesību izsoli dzīvokļiem „Kadaga 5”-14 un „Kadaga 

5”-44” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” atsavināšanu 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.214 “Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” atsavināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par mobilās lietotnes iegādi 

 (A.Brūvers) 

Attīstības komiteja š.g. 12.septembrī atbalstīja ieceri iegādāties MOBIO mobilās lietotnes 

iegādi iedzīvotāju līdzdalības programmas izveidei, lai nodrošinātu pašvaldībai operatīvi 

pieņemt iedzīvotāju sūdzības un priekšlikumus, veikt to apstrādi, izpildi un nodrošināt 

atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, kā arī novērtēt pašvaldības veikto darbību efektivitāti.  

Programmas ieviešanas izmaksas ir 200 EUR, ar lietošanas tiesībām bez maksas līdz 

2017.gada beigām. Sākot ar 2018.gada janvāri paredzēta abonēšanas maksa 100 EUR mēnesī. 

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

1. Atbalstīt MOBIO mobilās lietotnes iegādi iedzīvotāju līdzdalības programmas 

izveidei, noslēdzot līgumu ar SIA “MOBIO” par lietotnes pielāgošanu domes 

vajadzībām, ieviešanu un uzturēšanu. 

2. Apmaksāt ar šī nolēmuma 1.punkta izpildi saistītos izdevumus no domes 

Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta līdzekļiem. 

20.§ 

Par 22.08.2017. lēmuma Nr.188 “Par dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo 

ceļu projektā” atcelšanu 

 (I.Pērkone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.215 “Par 22.08.2017. lēmuma Nr.188 “Par dalību Interreg 

Centrālbaltijas programmas Zaļo ceļu projektā” atcelšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

21.§ 

Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!” 

 (I.Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.216 “Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!”” atcelšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par grozījumiem 27.10.2015. lēmumā Nr.206 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu 

vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16” 

 (G.Subočs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.217 “Par grozījumiem 27.10.2015. lēmumā Nr.206 “Par nomas 

maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16”” atcelšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par zemes jautājumiem 

 (V.Kukk) 

23.1. Par zemes vienības platības precizēšanu 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta š.g. 15.augusta sniegto Kadastra informāciju par 

nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs) Nr. 9-01/661763-1/1,  Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 57.panta 3.punktu un 84.pantu un Administratīvā procesa likuma 72.panta 

pirmo daļu, kas nosaka, ka, iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot 

acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un 

trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, ir nepieciešams precizēt Ādažu novada domes 

2009.gada 27.oktobra lēmuma Nr.242 „Par zemes vienību piekritību pašvaldībai” 

3.1.1.apakšpunktu. 

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

1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes 

vienību piekritību pašvaldībai” 3.1.1.apakšpunktu Alderu ceļš zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējumu 8044 010 0291 noteikto kļūdaino platību (0,074 ha), nosakot 

precizēto platību – 0,3 ha.  

2. Noteikt, ka, izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 

precizēta. 

23.2. Par pašvaldības zemes īpašuma daļas piešķiršanu nomā 

SIA “EMERALD BALTIC”, juridiskā adrese: Gaujas iela 27, Ādaži, Ādažu novads, valdes 

loceklis V.Bulāns savā š.g. 14.septembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18-2/17/102) lūdz 

piešķirt nomā pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Gaujas ielas skvēri” zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumu 80440070443 daļu 4 m2 platībā reklāmas stenda uzturēšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu” 6.1. un 16.1.apakšpunktu un 17.punktu,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 (V.BULĀNS), DOME 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā SIA “EMERALD BALTIC”, reģ. Nr.40003301231 no š.g. 1.oktobra 

līdz 2022.gada 1.oktobrim pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Gaujas ielas 

skvēri” zemes vienības ar kadastra apzīmējums 8044 007 0443 daļu 4 kv.m. platībā 

(saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.2) reklāmas stenda uzturēšanai. 

2. Noteikt nomas maksu atbilstoši Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 
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piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.6.apakšpunktam. 

3. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas sagatavot Zemes nomas līgumu.  

4. Uzdot veikt lēmuma izpildes kontroli domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītājam A.Brūveram. 

23.3. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

Krievijas Federācijas pilsone J.P., (deklarēta adrese), savā š.g. 25.septembra iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/17/3137) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu nekustamā īpašuma 

(nosaukums) iela (numurs) zemesgabala 0,1201 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā 

ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību. Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām 

un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

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

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone J.P., dzimusi (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., zemesgabalu 

(īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums) 0,1201 ha platībā, 

dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

24.§ 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu ar SIA “Divi S” 

 (E.Kāpa) 

SIA “Divi S”, reģ. Nr.40103690864 (turpmāk – iesniedzējs) savā š.g. 8.septembra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2966) lūdz pagarināt domes š.g. 8.marta zemes nomas līguma 

Nr.JUR2017-03/249 (turpmāk – līgums) termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim ar mērķi – zemes 

gabalā novietoto konteineru ziemas sezonā izmantot tehnikas un aprīkojuma uzglabāšanai, kas 

nepieciešama slēpošanas trases un slidotavas ierīkošanai.  

Saskaņā ar līgumu, iesniedzējam tika nodota nomas lietošanā zemesgabala daļa 100 kv.m. 

platībā vindserfinga un burāšanas apmācības centra un inventāra nomas punkta ierīkošanai 

nekustamajā īpašumā “Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu nov., ar kadastra apzīmējumu 8044 008 

0203 (turpmāk – zemesgabals) līdz 2017.gada 30.septembrim.  

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.2. un 

16.1.apakšpunktu, kā arī 17.punktu,  

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

1. Pagarināt līguma darbības termiņu līdz 2018.gada 30.aprīlim. 

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas sagatavot vienošanos par grozījumiem līgumā. 

3. Iekļaut vienošanās noteikumos nosacījumu, ka, ja konkursa „Par tiesībām nomāt daļu 

no Ādažu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes”” rezultātā 

zemesgabals tiks nodots konkursa uzvarētājam, līgums tiks izbeigts pirms termiņa un 

iesniedzējam būs pienākums vienas nedēļas laikā atbrīvot zemesgabalu.  

25.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 

 (A.Spricis) 
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) savā š.g. 30.jūnijā 

vēstulē Nr.18/5198 par domes š.g. 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.20/2017 “Grozījumi 

Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par reklāmas un 

citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu Ādažu novadā”” (turpmāk – noteikumi), lūdz precizēt noteikumus atbilstoši ārējo 

normatīvo aktu ar augstāku juridisku spēku prasībām. Izvērtējot VARAM iebildumos, 

konstatēts, ka tiek lūgts precizēt grozījumos iekļauto normu izvietojumu un noformējumu, kā 

arī lēmuma par reklāmas izvietošanas atļaujas pieņemšanu kārtību, novēršot pretrunas 

noteikumu punktus. Minētās iebildes pēc būtības nemaina sagatavoto noteikumu saturu un ir 

lietderīgi tās pieņemt izpildei un izdot noteikumus jaunā redakcijā, atbilstoši VARAM 

ieteikumiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

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

1. Atcelt domes š.g. 20.jūnija saistošos noteikumus Nr.20/2017 “Grozījumi Ādažu 

novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par reklāmas 

un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Ādažu novadā””. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.33/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 

2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par reklāmas un citu 

informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

26.§ 

Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par 

reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 

novadā” 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.34/2017 “Grozījumi 2014.gada 23.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes” 

 (J.Sviridenkova) 

VARAM savā š.g. 18.augusta vēstulē Nr.1-18/6337 “Par saistošajiem noteikumiem 

Nr.24/2017” (turpmāk – vēstule) (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2689) par domes 2017.gada 25.jūlija 

saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” (turpmāk – SN), lūdz 

precizēt SN atbilstošo VARAM iebildumiem un priekšlikumiem.    

Izvērtējot VARAM iebildumus un priekšlikumus, dome konstatēja:  

1. SN tekstā vārdi “bērna likumiskais pārstāvis” attiecīgā locījumā un skaitlī ir aizstāti ar 

vārdu “aizbildnis” attiecīgajā locījumā un skaitlī; 

2. atšķirīga pieteikuma iesniegšanas kārtība bērna vecākiem un citām personām, kas 

realizē bērna aizgādību (aizbildņiem) ir saistīta ar to, ka Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldes ārējos interfeisos datu apmaiņā noteikts, ka informācija tiek sniegta tikai par 

vecāku bērniem, un netiek sniegta par bērniem, kuriem noteikta aizbildnība un iecelts 

aizbildnis. E-pakalpojumā gan bērna vecākam, gan aizbildnim tiek nodrošināta iespēja 
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autorizēties portālā un veikt izmaiņas pieteikumā, mainot vēlamo mācību uzsākšanas 

gadu, vēlamo iestādi un kontaktinformāciju; 

3. SN 7.2.apakšpunktā karavīram ir noteikts pienākums uzrādīt pieprasītā dokumenta 

oriģinālu, ja pieteikumu iesniedz reģistrācijas vietā, savukārt SN 9.punktā karavīram ir 

atrunāta kārtība pieteikuma reģistrēšanai portālā, kas tehniski neparedz iespēju 

pievienot pieprasītā dokumenta oriģinālu vai elektroniski apliecināto dokumenta 

atvasinājumu. Šādā gadījumā SN 7.2.apakšpunktā minētā izziņa karavīriem ir 

jāiesniedz reģistrācijas vietā.  

4. SN 27.punkts nosaka, ka kārtējā gada 1.maijā iestādes vadītājs, atbilstoši izglītojamo 

brīvo vietu skaitam un datubāzes datiem, izveido uzņemamo bērnu sarakstu, norādot 

to vārdu, uzvārdu un vecāku vai aizbildņu deklarētās dzīvesvietas adreses, un 

rakstveidā uzaicina bērnu vecākus vai aizbildņus piekrist bērna uzņemšanai iestādē no 

1.septembra, kā arī nepieciešamību iesniegt dokumentus atbilstoši SN 28.punkta 

nosacījumiem, t.sk. - karavīriem atkārtoti jāiesniedz SN 7.2.apakšpunktā minētā 

izziņa, ja tās termiņš beidzies; 

5. SN 34.punktā norādīti gadījumi, kas uzskatami par pamatu bērna atskaitīšanai no 

iestādes. Domes ieskatā nav nepieciešams skaidrot katra gadījuma piemērošanu, ja to 

atrunā iestādes iekšējos normatīvajos aktos un ir pārbaudāms datu reģistros; 

6. SN 2.3.apakšpunktā minētais termins ir lietots SN 20.punktā, savukārt SN 

2.4.apakšpunkts ir svītrojams; 

7. SN tekstā Ādažu novada domes nosaukums ir precizēts, lietojot vārdu “dome”; 

8. ņemot vērā, ka pieteikumā jānorāda bērna unikālais identifikators, pieteikuma numurs 

un pirmreizējais reģistrēšanas datums, ko aizpilda administrators, reģistrējot 

pieteikumu reģistrācijas vietā, pieteikuma parakstīšanai jānotiek SN 7.punktā 

noteiktajā kārtībā (gan pieteicējs, gan administrators ar savu parakstu apliecina, ka 

pieteikumā norādītās ziņas ir patiesas); 

9. SN 20.3.apakšpunktā vārds “invalīds” aizstāts ar vārdiem “ar invaliditāti”; 

10. SN 25.punktā vārds “laikrakstā” ir papildināts ar vārdiem ““Ādažu Vēstis””; 

11. dome ir informēta par pašvaldības pienākumu nodrošināt ar vietām pirmsskolas 

izglītības iestādēs arī vairāk karavīru bērnus, ja būs tāda nepieciešamība un 

pieprasījums; 

12. ņemot vērā, ka par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne, ne ilgāka par 

vienu mēnesi pēc kārtas, t.sk., bērna veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, ko 

apliecina ārsta izsniegta izziņa, VARAM ierosinājums noteikt, ka bērna likumiskajam 

pārstāvim pirmsskolas izglītības iestāde ir jāinformē pirms plānotās bērna prombūtnes, 

nav izpildāms, jo bērna likumiskajam pārstāvim nav iespējams ieplānot var prognozēt 

bērna veselības stāvokļa pasliktināšanos, kas būtu jāapliecina ar ārsta izziņu. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju 

un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

28.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2017.gadā 

 (A.Vaivade) 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija 

noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī ņemot vērā Izglītības likuma 17.panta 2.² daļā 

minēto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības 

programmā nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs, atbilstoši 
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izglītojamo skaitam uz 2017.gada septembra sākumu, tika apzināts šāds izglītojamo skaits 

Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs: 

1) Ādažu PII – 367 audzēkņi, no kuriem 3 ir deklarēti citā pašvaldībā (Rīgā – 3); 

2) Kadagas PII – 167 audzēkņi, no tiem 30 ir deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 8, 

Madonā - 4, Gulbenē - 3, Carnikavā - 2, Bauskā, Brocēnos, Burtniekos, Dobelē, 

Engurē, Garkalnē, Iecavā, Jaunpiebalgā, Ludzā, Neretā, Saulkrastos, Siguldā un 

Vecumniekos - 1 (katrā)); 

3) Ādažu vidusskolā - 1441 skolēni, no kuriem 145 ir deklarēti citās pašvaldībās 

(Carnikavā – 50, Rīgā – 47, Garkalnē – 30, Saulkrastos – 4, Ventspilī un Grobiņā – 2, 

Baldonē, Jēkabpilī, Kandavā, Kocēnos, Krimuldā, Madonā, Ropažos, Saldū, Sējā un 

Vecumniekos  - 1 (katrā)).  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta 2.² daļu, Ministru kabineta 2016.gada 

28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī uz Finanšu komitejas š.g. 19.septembra 

sēdē sniegto pozitīvo atzinumu,  

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

Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs no š.g. 1.septembra saskaņā ar 4.pielikumu. 

29.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.36/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

30.§ 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā Vietējie dārgumi – dalīsimies ar labāko 

 (M.Sprindžuks, P.Balzāns, K.Dāvidsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.218 “Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā Vietējie dārgumi – dalīsimies 

ar labāko” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

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

 (O.Feldmanis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.219 “Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzības pasākumi 

Ādažu novada ūdenstilpēs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par grozījumiem domes 2014.gada 23.augusta noteikumos Nr.11 “Darbinieku 

novērtēšanas noteikumi” 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt noteikumus Nr.10 “Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta 

Darbinieku novērtēšanas noteikumos Nr.11” un sagatavot tos parakstīšanai. 

33.§ 

Par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās 

 (I.Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.220 “Par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības 

ēkās” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.19/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” atcelšanu 

 (N.Krasnova) 

Dome š.g. 20.jūnijā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” (turpmāk – SN Nr.19).  

Domē š.g. 18.jūlijā tika saņemti VARAM iebildumi par iepriekšminētajiem saistošajiem 

noteikumiem. Ievērojot VARAM iebildumus, tika sagatavoti un š.g. 22.augustā pieņemti 

precizēti saistošie noteikumi Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

kārtība Ādažu novadā”, bet kļūdas dēļ saistošie noteikumi Nr.19 netika atcelti. 

Ņemot vērā, ka saistošie noteikumi Nr.19 nav stājušies spēkā, grozījumi par šo saistošo 

noteikumu atzīšanu par spēkā neesošiem nav jāpieņem, bet ir jāpieņem lēmums par to 

atcelšanu.    

Ņemot vērā iepriekšminēto, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra 

noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 136.punktu,  

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

Atcelt domes š.g. 20.jūnija saistošos noteikumus Nr.19/2017 “Sabiedrisko 

ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina atlikt 35.jautājuma izskatīšanu līdz A.Berkmanes ierašanos. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

36.§ 

Par Ādažu novada domes š.g. 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.26/2017 “Grozījumi 

Ādažu novada pašvaldības nolikumā” 

 (E.Kāpa) 

VARAM savā š.g. 11.augusta vēstulē Nr.1-18/6301 par domes š.g. 25.jūlija saistošajiem 

noteikumiem Nr. 26/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.22/2017 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” (turpmāk – SN), lūdz 

nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.    

Izvērtējot VARAM iebildumus, dome norāda:  

1. Valsts pārvaldes iekārtas likuma V.nodaļa nosaka kārtību, kādā publiska persona var 

deleģēt atsevišķu pārvaldes uzdevumu deleģēšanu privātpersonai, tai skaitā lēmumu 

pieņemšanu, ja tas izriet no deleģējamā uzdevuma. Izvērtējot SN 4.punkta redakciju, ir 

secināms, ka tā nav pretrunā ne Valsts pārvaldes iekārtas likumā ne likuma “Par 

pašvaldībām“ (turpmāk – likums) 21.pantā noteiktajam, jo neparedz deleģēt tādu 

lēmumu pieņemšanu privātpersonai, kas ir domes ekskluzīvā kompetencē.        
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2. Attiecībā uz VARAM norādi par nepieciešamību svītrot teksta daļu “kā arī uzaicināto 

personu un to iedzīvotāju” reģistrēšanu, kuri vēlas, lai tiktu uzklausīti domes sēdē, 

dome norāda, ka šo personu reģistrēšana nav pretrunā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likumu (turpmāk – FPDAL), jo personu reģistrēšana nav saistīta ar 

kārtības nodrošināšanu domes sēdēs, bet gan ar personu tiesībām būt uzklausītam 

viņam svarīgā jautājumā, ko pieļauj FPDAL 7.pants, kas nosaka, ka personu datu 

apstrāde ir atļauta, ja “datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli 

svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību vai  datu apstrāde nepieciešama, lai 

nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai realizētu publiskās varas uzdevumus, 

kuru veikšanai personas dati ir nodoti pārzinim vai pārraidīti trešajai personai”.   

3. Attiecībā uz Nolikuma 33.6.apakšpunkta precizēšanu atbilstoši 38.2.apakšpunktam, 

dome nesaskata pretrunas starp minētajiem punktiem.   

4. Attiecībā uz tehniskām vai gramatiskām neprecizitātēm grozījumi saistošajos 

noteikumos nav nepieciešami.    

Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), 

J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (K.SPRŪDE (S)), 

DOME NOLEMJ: 

Nepiekrist VARAM 2017.gada 11.augusta atzinuma Nr.1-18/6301 2., 3., un 4.punktā 

izteiktajiem iebildumiem. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.37/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 

20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par izmaiņām Ādažu novada domes Attīstības komitejas sastāvā 

 (M.Sprindžuks) 

R.Kubuliņš un G.Bojārs savā š.g. 29.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2877), 

atsaucoties uz VARAM slēdzienu un lēmumu, atceļot Salaspils novada domes lēmumu par 

pastāvīgo komiteju ievēlēšanu, un likuma “Par pašvaldībām” 54.panta pirmo daļu, kas nosaka, 

ka katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaitu komitejā nosaka iespēju 

robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu 

skaitam, lūdz domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku nekavējoties novērst šī likuma noteiktā 

demokrātijas principa pārkāpumu un tuvākajā domes sēdē virzīt jautājumu par izmaiņām 

domes Attīstības komitejas sastāvā, nodrošinot Latvijas Zaļās partijas izvirzītajam pārstāvim 

iespēju strādāt šajā komitejā kā komitejas loceklim.  

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka ir nepieciešama politiskā diskusija, jo, ja matemātiski ievērotu 

likuma normu, tad pastāv disproporcija divās komitejās, tai skaitā Attīstības komitejā starp 2 

pārstāvētajiem deputātiem no partijas “Latvijas Zemnieku savienība” (turpmāk – LZS) un 

nevienu pārstāvētu deputātu no partijas “Latvijas Zaļā partija”. Pauž viedokli, ka šajā 

gadījumā būs jāizbalso 1 deputāts no LZS. Atver debates. 

E.ŠĒPERS pauž viedokli, ka, ja tiks izbalsots 1 deputāts no LZS, tad nelikumības princips 

saglabāsies, jo 1 deputāts no RA piedalās trīs komisijas, savukārt 1 deputātam no LZS iespēja 

piedalīties komisijās būs liegta. Ierosina pārbalsot visas komitejas. 

P.BALZĀNS, E.KĀPA, G.BOJĀRS, K.SPRŪDE, V.BULĀNS, M.SPRINDŽUKS debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 1.08.31 – 1.24.44] par: 
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1. VARAM rīcību, atceļot Salaspils novada domes lēmumu, kas tika apstrīdēta 

Satversmes tiesā; 

2. VARAM atbildi Saulkrastu novada domei līdzīgajā situācijā, kur ministrija norādīja, 

ka tai atzinumam ir rekomendējošs raksturs un tā nevar ietekmēt politiķa vēlmi un 

noteikt tam, kā balsot; 

3. likuma “Par pašvaldībām” 55.panta pirmās daļas piemērošanu (katram deputātam 

jābūt vismaz vienas domes komitejas loceklim), kas ir nodrošināta visiem deputātiem, 

savukārt, ja tiks piemērots iepriekš ierosinātais princips, tad locekļu skaitu Finanšu 

komiteja būs proporcionāli jāsamazina; 

4. ierosinājumu arī tiem deputātiem, kuri nav Attīstības komitejas sastāvā, piedalīties 

komitejas sēdēs, iesniegt savus priekšlikumus, kā arī, ja nepieciešams, piedalīties 

debatēs 

5. atgādinājumu, ka lēmumus pieņem dome (piedalās visi 15 deputāti), savukārt 

komitejas sagatavo atzinumus par izskatāmajiem jautājumiem. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par domes Attīstības komitejas sastāva maiņu. 

Atklāti balsojot, ar 3 balsīm „par” (G.BOJĀRS (LZP), R.KUBULIŅŠ (LZP), K.SPRŪDE 

(S)), „pret” – 9 (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (LZS), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA)), „atturas” – 1 (J.NEILANDS (RA)), DOME NOLEMJ: 

Nemainīt domes Attīstības komitejas sastāvu. 

*** 

Plkst. 15.27 A.BERKMANE piedalās sēdē. 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt 35.jautājumu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

35.§ 

Par Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu 

 (E.Kāpa) 

Ziņo, ka Vēlēšanu komisija ir apstiprināta 7 locekļu sastāvā, bet ir saņemti 13 iesniegumi, līdz 

ar to ir jābalso par katru no pretendentiem. Ja vairākiem pretendentiem būs vienāds balsu 

skaits, tad būs atkārtoti jāpārbalso vai arī jāmaina komisijas sastāvs. 

Plkst. 15.29 K.SAVICKA atstāj sēdi. 

Plkst. 15.31 K.SAVICKA piedalās sēdē. 

M.SPRINDŽUKS lūdz bijušajai Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai A.Berkmanei sniegt 

atzinumu par komisijas darbu, kā arī sniegt priekšlikumus, lai jaunievēlētā komisija būtu 

spējīga sasniegt tai noteiktos mērķus un uzdevumus. 

A.BERKMANE informē, ka jaunā Vēlēšanu komisija organizēs darbu vēlēšanu iecirkņos. 

Uzskata, ka optimāls komisijas locekļu skaits ir 7 locekļi. Piedāvā ievēlēt komisijā 

A.Stradiņu, A.Meolu, A.Tulišu, I.Bērziņu, S.Rozi un L.Kapitonovu, ņemot vērā pretendentu 

iepriekšējo pieredzi darbā komisijas sastāvā, kā arī esošo profesionālo pieredzi (domes iekšējo 

procedūru pārzināšana). Atgādina, ka iecirkņos būs arī jāievēlē iecirkņa priekšsēdētājs un 

sekretāre. Pauž viedokli, ka par iecirkņa vadītāju varētu ievēlēt L.Suboču. 

K.SPRŪDE neatbalsta Ādažu novada Sociālā dienesta darbinieku ievēlēšanu komisijas 

sastāvā. 
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R.KUBULIŅŠ atbalsta deputātes K.Sprūdes viedokli un ierosina ievēlēt komisijas sastāvā 

sabiedrības pārstāvjus. 

E.KĀPA atgādina, ka jebkurš no interesentiem varēja pieteikties darbam komisijā, kā arī 

deputāti varēja izvirzīt darbam komisijā savus pretendentus. 

Plkst. 15.39 P.PULTRAKS piedalās sēdē. 

M.SPRINDŽUKS, G.BOJĀRS, P.BALZĀNS, E.KĀPA debatē [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 1.37.01 – 1.42.04] par pretendentu kvalifikāciju un pieteikšanas kārtību, kā arī Vēlēšanu 

komisijas locekļu pienākumiem. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par I.KOZLOVSKAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas 

sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 0 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 14, DOME NOLEMJ: 

Neievēlēt I.KOZLOVSKU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

A.KEIŠA informē, ka atturēsies balsošanā par Vēlēšanu komisijas locekļiem, jo nepārzin 

personīgi nevienu no pretendentiem. 

E.KĀPA norāda uz nepieciešamību ievēlēt Vēlēšanu komisijas locekļus, kā arī informē par 

iespēju deputātiem laicīgi iepazīties ar pretendentiem, ņemot vērā, ka domes sēdēs darba 

kārtība un izskatāmie dokumenti tika laicīgi nosūtīti deputātiem. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.MEOLAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

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

K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (R.KUBULIŅŠ (LZP)), „atturas” – 4 

(G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt A.MEOLU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.TULIŠAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

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

K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (R.KUBULIŅŠ (LZP)), „atturas” – 4 

(G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt A.TULIŠU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par Z.KUBULIŅAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (G.BOJĀRS (LZP), R.KUBULIŅŠ (LZP), K.SAVICKA 

(RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 9 (P.BALZĀNS 

(RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), 

J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

Neievēlēt Z.KUBULIŅU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par I.BĒRZIŅAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 4 

(A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 
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Ievēlēt I.BĒRZIŅU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par S.ROZES ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

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

M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 5 (J.BEĶERS (RA), 

G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt S.ROZI Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par L.KRŪZES ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SPRŪDE (S), 

E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.BEĶERS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

A.KEIŠA (LZS), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt L.KRŪZI Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.BERKMANES ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas 

sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 2 (R.KUBULIŅŠ 

(LZP), K.SPRŪDE (S)), „atturas” – 2 (A.KEIŠA (LZS), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt A.BERKMANI Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par K.KRŪMIŅAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 0 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 14, DOME NOLEMJ: 

Neievēlēt K.KRŪMIŅU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.STRADIŅAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S)), DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt A.STRADIŅU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par S.JĀKOBSONES ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas 

sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 3 balsīm „par” (R.KUBULIŅŠ (LZP), K.SPRŪDE (S), E.VERNERS 

(RA)), „pret” – nav, „atturas” – 11 (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS)), 

DOME NOLEMJ: 

Neievēlēt S.JĀKOBSONI Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par L.KAPITONOVAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas 

sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 
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K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 2 (G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS),), 

DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt L.KAPITONOVU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par L.SUBOČAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 9 (V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), 

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

NOLEMJ: 

Neievēlēt L.SUBOČU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

Plkst. 16.00 J.BEĶERS atstāj sēdi. 

Plkst. 16.01 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

E.KĀPA informē, ka A.Meolai, A.Tulišai un L.Krūzei ir vienāds balsu skaits, līdz ar to ir 

atkārtoti jāpārbalso katru no iepriekš minētajām pretendentēm. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.MEOLAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), 

„pret” – 1 (R.KUBULIŅŠ (LZP)), „atturas” – 6 (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

A.KEIŠA (LZS), P.PULTRAKS (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

Ievēlēt A.MEOLU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.TULIŠAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA)), 

„pret” – 1 (R.KUBULIŅŠ (LZP)), „atturas” – 6 (G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), 

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

NOLEMJ: 

Ievēlēt A.TULIŠU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par L.KRŪZES ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), G.BOJĀRS (LZP), R.KUBULIŅŠ 

(LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 6 (J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA)), 

DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt L.KRŪZI Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

E.KĀPA informē, ka L.Krūze ir ievēlēta Vēlēšanu komisijas sastāvā, savukārt A.Meolai un 

A.Tulišai ir vienāds balsu skaits, līdz ar to ir atkārtoti jāpārbalso katru no abām pretendentēm. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.MEOLAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

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

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (R.KUBULIŅŠ (LZP)), „atturas” – 5 (J.BEĶERS (RA), 

G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Ievēlēt A.MEOLU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 
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M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par A.TULIŠAS ievēlēšanu Vēlēšanu komisijas sastāvā: 

Atklāti balsojot, ar 3 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), 

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 1 (P.PULTRAKS (RA)), „atturas” – 10 (P.BALZĀNS 

(RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), 

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

(RA)), DOME NOLEMJ: 

Neievēlēt A.TULIŠU Vēlēšanu komisijas sastāvā. 

E.KĀPA informē, ka Vēlēšanu komisijas sastāvā ir ievēlēti: A.Meola, I.Bērziņa, S.Roze, 

L.Krūze, A.Berkmane, A.Stradiņa un L.Kapitonova. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.221 “Par Vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

38.§ 

Par grozījumiem Starpinstitucionālajā nepilngadīgo lietu komisijā 

 (M.Sprindžuks) 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa priekšnieks U.Znotiņš savā š.g. 

22.septembra vēstulē Nr.20/10/19-5506 “Par Starpinstitucionālo nepilngadīgo lietu komisiju” 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/17/3130) lūdz rast iespēju, kā Valsts policijas pārstāvi komisijas sastāvā 

iecelt Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori Līgu 

Ieviņu-Silgali, kuras tiešajos amata pienākumos ir darbs ar nepilngadīgajiem un Bērnu tiesību 

aizsardzības likuma izpilde. 

E.KĀPA ziņo, ka š.g. 15.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra 

noteikumi Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā”, kas nosaka, 

ka sadarbības grupas sastāvā obligāti iekļauj pārstāvjus no pašvaldības policijas vai Valsts 

policijas, ja pašvaldība nav izveidojusi pašvaldības policiju vai nav deleģējusi pašvaldības 

policijas uzdevumus citai pašvaldībai un pašvaldības izglītības pārvaldes vai izglītības 

speciālistu. Informē, ka A.Stradiņa nav saņēmusi amatu savienošanas atļauju Valsts policijā. 

Vērš uzmanību, ka komisijas sastāvā ir ievēlēts pārstāvis no Ādažu pašvaldības policijas, 

savukārt, ja dome uzskata, ka arī Valsts policijas pārstāvim ir jāstrādā komisijā, tad ir jāmaina 

komisijas sastāva skaits no 7 uz 8, jo A.Stradiņas vietā atbilstoši iepriekš minētajiem Ministru 

kabineta noteikumiem ir jāievelē domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste 

I.Briede. 

G.BOJĀRS pauž viedokli, ka nav jāmaina komisijas locekļu sastāvs. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.222 “Par grozījumiem starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu 

komisijas sastāvā” un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 

Par atteikumu atbalstīt materiāla sagādi Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai 

 (N.Krasnova) 

Latvijas Pašvaldību savienība savā š.g. 3.augusta vēstulē Nr.0820171944/A1145 “Par 

aicinājumu Latvijas pašvaldībām” (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2508) informē par Likteņdārza 

īstenotāju – “Kokneses fonda” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt materiāla sagādi Likteņdārza 

Lielā kalna uzbēršanai.    

Saskaņā ar domes š.g. 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” (turpmāk – nolikums) 44.punktu, Finanšu komiteja pieņem lēmumus tikai par 
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domes priekšsēdētāja komandējumiem un atlīdzību, izņemot mēnešalgu un piemaksas, bet par 

pārējiem jautājumiem papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam sniedz atzinumus.   

Nolikuma 51.punkts nosaka, ka, ja komitejas atzinums par izskatīto darba kārtības jautājumu 

ir negatīvs, galīgo lēmumu pieņem dome. 

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 2.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un 41.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Nolikuma 51.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas 

š.g. 19.septembra sēdē, pieņemot negatīvu atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

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

K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 2 

(A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S)), “nebalso” – 2 (G.BOJĀRS (LZP), E.ŠĒPERS (LZS)) 

DOME NOLEMJ: 

Atteikt atbalstīt materiāla sagādi Likteņdārza Lielā kalna uzbēršanai. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

40.§ 

Par transporta izdevumu segšanu 

 (E.Kāpa) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.19. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 
Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


