
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 24.oktobrī                               Nr.20 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA) (no plkst. 14.04), 

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

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.VERNERS 

(RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): E.ŠĒPERS (LZS). 

Sēdē piedalās:  

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

I.GRĪVIŅA, E.KĀPA, V.KUKK, D.MEDNIECE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, 

L.RAISKUMA, A.SPRICIS, J.TIĻČIKS, A.VAIVADE. 

Citi: U.ANDERSONE, Ādažu novada iedzīvotājas L.LIMBĒNA, I.MELBERGA, 

I.MOŽEIKO, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore D.PUĶĪTE, Ādažu Sociālā 

dienesta vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 42.jautājumu “Par Ziemassvētku 

rotājumu koncepciju”, kā arī atlikt darba kārtības 16.jautājuma “Par nolikumu “Ādažu novada 

pašvaldības darba samaksas nolikums”” izskatīšanu, nemainot pārējo jautājumu numerāciju. 

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

Apstiprināt domes š.g. 24.oktobra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Informatīvs ziņojums par Ādažu vidusskolas rezultātiem un sasniegumiem. 

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

3. Par Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzieniem un sagaidāmajiem 

rezultātiem. 

4. Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursiem. 

5. Par biedrības “Saules stariņi“ atbrīvošanu no nomas maksas. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Jāņogu ielā 33 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Ciedrulauki” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Katlapu ceļi 4” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

9. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”. 

10. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes laika 

grafika izmaiņām. 

11. Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā. 

13. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām”. 

14. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30/2015 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem 

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”. 

15. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās”. 

16. Par nolikumu “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums”. 

17. Par sabiedriskās tualetes ierīkošanu Līgo laukumā. 

18. Par tehnikas iegādi domes Saimniecības un infrastruktūras daļai. 

19. Zemes jautājumi. 

20. Par Attekas iela 16 sadali. 

21. Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā. 

22. Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

nolikumā. 

23. Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

Uzraudzības padomes nolikumā. 

24. Par pārstāvniecību  pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde” Uzraudzības padomē. 

25. Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu. 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Attekas iela 11. 

27. Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi. 

28. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens”. 

29. Par grozījumiem 2014.gada 22.jūlija lēmumā Nr.174 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem”. 

30. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

31. Par SAM 8.1.2. projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

32. Par SAM 4.2.2. projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu. 

V. Citi jautājumi: 

33. Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”. 

34. Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām. 

35. Par deleģējuma līguma pagarināšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

apstrādei. 

36. Par grozījumiem 2017.gada 25.jūlija lēmumā Nr.154 “Par darba grupas izveidi”. 

37. Par Ādažu novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata. 
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38. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

39. Par grozījumiem Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā. 

40. Par SIA “Ādažu slimnīca” valdes locekļa P.Pultraka  pilnvaru pagarinājumu. 

41. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

42. Par Ziemassvētku rotājumu koncepciju. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1.   Izpildīts:  

1.1. domes 2016.gada 22.novembra lēmums Nr.226 “Par dūņu kompostēšanas lauku 

izbūvi” – ir veikta komposta lauka sistēmas drenāžas izbūve; 

1.2. domes š.g. 23.maija lēmums Nr.115 “Par darba grupas izveidi ūdenstilpju 

apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanai” un š.g. 25.jūlija lēmums Nr.153 “Par 

darba grupas izveidi” – dokumentu projekti ir izstrādāti; 

1.3. domes š.g. 20.jūnija lēmums Nr.142 “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes 

vienību piekritību Ādažu novada pašvaldībai” – 3 zemes gabali ir reģistrēti 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā; 

1.4. domes š.g. 25.jūlija lēmums Nr.158 “Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi 

Alderu ciemā” – ir veikta kanalizācijas tīkla izbūve domes īpašumā “Alderi 1/1A”, 

Alderos; 

1.5. domes š.g. 26.septembra protokola Nr.17 23.§ 2.punkts “Par pašvaldības zemes 

īpašuma daļas piešķiršanu nomā”, 24.§ “Par zemes nomas līguma termiņa 

pagarināšanu ar SIA “Divi S”, š.g. 26.septembra lēmums Nr.204 “Par telpas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība””, 

lēmums Nr.218 “Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās 

partnerības skolu izglītības sektora projektā “Vietējie dārgumi – dalīsimies ar 

labāko””, lēmums Nr.224 “Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumu” – daļās 

par dokumentu parakstīšanu; 

1.6. domes š.g. 26.septembra lēmums Nr.215 “Par 22.08.2017. lēmuma Nr.188 “Par 

dalību Interreg Centrālbaltijas programmas Zaļo ceļu projektā” atcelšanu” un lēmums 

Nr.216 “Par dalību projektā “Draugos ar vidi sev apkārt!” – dokumenti nosūtīti 

adresātiem. 

Plkst. 14.04 V.BULĀNS piedalās sēdē. 

2. Saimniecisko darbu izpilde:  

2.1. ierīkota sabiedriskā transporta pieturvieta Inču ielā; 

2.2. faktiski pabeigta Ādažu Sporta centra baseina metāla balstu un ūdens pārplūdes 

sistēmas atjaunošana; 

2.3. Muižas ielas rekonstrukcijas būvdarbi norit pēc grafika; 

2.4. Ādažu vidusskolas aktu zāle ir aprīkota ar multimēdiju projektoru.  

3. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola veiksmīgi organizēja VII Starptautisko turnīru 

džudo cīņā “Zelta rudens”, kurā piedalījās 35 komandas no 5 valstīm. 

4. Citi pasākumi:  

4.1. ir pabeigti domes konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekti; 

4.2. tiek veikta pašvaldības darbinieku ikgadējā novērtēšana; 

4.3. ir uzsākta domes Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšana. 

5. Atbilstoši grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā, tiek palielināta dabas resursu 

nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu turpmākajos gados. Minēto 

likmju paaugstināšana ietekmē maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Atkritumu 

apsaimniekošanas likums nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

nosaka normatīvajos aktos noteiktajā apmērā. Ņemot vērā minēto un dabas resursu 

nodokļa izmaiņas 2018.gadā, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa Ādažu novada 
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administratīvajā teritorijā no 2018.gada 1.janvāra ir: 6,40 euro (esošā maksa)  + 0,43 euro 

(dabas resursu nodokļa pieaugums) = 6,83 euro par 1m3 sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu, neieskaitot PVN. SIA “Eco Baltia vide” lūdz domi apstiprināt jauno 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu 6,83 euro apmērā par 1 m3 sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu, neieskaitot PVN, nosakot, ka maksa par 1m3 sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir spēkā 

no 2018.gada 1.janvāra. Informāciju publicēt pašvaldības mājaslapā un pašvaldības 

laikrakstā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Informatīvs ziņojums par Ādažu vidusskolas rezultātiem un sasniegumiem 

 (I.Briede) 

1.pielikums. 

A.KEIŠA, I.BRIEDE, P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, L.PUMPURE, G.BOJĀRS debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.11.02 – 0.23.25] par: 

1. skolēnu skaitu vidusskolā, skolas absolventu skaitu, kā arī skolas absolventu skaitu, 

kuri turpina mācības augstskolā; 

2. prezentācijā minētajiem Ādažu vidusskolas rezultātiem salīdzinājumā ar citu Pierīgas 

novadu skolu rezultātiem. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzieniem un sagaidāmajiem rezultātiem 

 (I.Briede) 

2.pielikums. 

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

Apstiprināt Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzienus un sagaidāmos 

rezultātus. 

4.§ 

Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursiem 

 (I.Briede) 

Dome šajā gadā atbalstīja Ādažu jauniešu biedrības un Ādažu vidusskolas skolēnu parlamenta 

iniciatīvas, piešķirot tām finansējumu 1150 euro apmērā. Domes ieskatā ir lietderīgi un 

samērīgi turpināt finansiāli atbalstīt novada jauniešu apvienību iniciatīvas, kas veicinātu 

jauniešu iekļaušanos novada kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās 

aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kas nav saistītas ar citiem projektiem vai 

darbā ar jaunatni iesaistīto organizāciju programmām un pasākumiem. 

Pamatojoties uz Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013-2037 mērķiem SM 3: 

“Iedzīvotāju izaugsme” un SM 4: “Ilgtspējīga attīstība”, Ādažu novada Attīstības programmas 

2016.-2022.gadam Rīcības plāna uzdevumiem VTP 5: “Apmierināts novada iedzīvotājs” un 

Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzieniem, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas š.g. 3.oktobra sēdē, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt Ādažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa organizēšanu, nosakot 

to kā ikgadēju un domes finansiāli atbalstītu pasākumu. 

2. Paredzēt pašvaldības 2018.gada budžeta projektā finansējumu 1500 euro jauniešu 

iniciatīvu projektu konkursa organizēšanai.  

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists. 

5.§ 

Par biedrības “Saules stariņi“ atbrīvošanu no nomas maksas 

 (K.Dāvidsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.225 “Par biedrības “Saules stariņi“ atbrīvošanu no nomas maksas” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Jāņogu ielā 33 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.226 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Jāņogu ielā 33” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Ciedrulauki” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.227 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Ciedrulauki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Katlapu ceļi 4” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.228 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Katlapu ceļi 4”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.229 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 

īpašumam “Jaunceriņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādes laika 

grafika izmaiņām 

 (S.Grīnbergs) 

 Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.230 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 

projekta izstrādes laika grafika izmaiņām” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošanai 

 (I.Roze) 

M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, I.ROZE, A.KEIŠA, R.KUBULIŅŠ, J.NEILANDS, 

P.BALZĀNS, I.MOŽEIKO, I.MELBERGA, K.DĀVIDSONE, L.LIMBĒNA, P.PULTRAKS 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.35.27 – 1.18.17] par: 

1. dienas aprūpes un rehabilitācijas centra (turpmāk – centrs) izvietošanu;  

2. centra sniegtajiem pakalpojumiem; 

3. ierosinājumu informēt sabiedrību par centra izveidošanu, mērķa grupu un centra 

sniegtajiem pakalpojumiem; 

4. projekta līdzfinansējumu un centra uzturēšanas izmaksām pēc 2020.gada; 

Plkst. 14.39 J.BEĶERS atstāj sēdi. 

5. Eiropas Savienības sociālo politiku un citu valstu pieredzi; 

Plkst. 14.41 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

6. ierosinājumu sakārtot esošo infrastruktūru, pielāgojot to cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām un kustību traucējumiem; 

7. iespējamiem riskiem saskarsmē ar personām ar garīga rakstura traucējumiem; 

8. spēju sabiedrībai būt tolerantai un nodrošināt personām ar garīga un fiziska rakstura 

traucējumiem iespēju integrēties tajā; 

Plkst. 15.02 G.BOJĀRS atstāj sēdi. 

Plkst. 15.04 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

9. ierosinājumu organizēt sabiedrisko apspriešanu par centra izveidošanu un to atrašanas 

vietu, iespēju interesentiem iepazīties ar plānotajām projekta aktivitātēm; 

10. nepieciešamību izveidot valstī sociālo pakalpojumu infrastruktūru; 

11. citu pašvaldības pieredzi projekta īstenošanā un dienas centru izveidošanā; 

12. ierosinājumu papildināt lēmuma projektu ar sabiedrības informēšanas pasākumiem. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par lēmuma projekta 2.punktu, nosakot centra atrašanas 

vietu Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads. 

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

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

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

(LZS), K.SPRŪDE (S)), „atturas” – 2 (G.BOJĀRS (LZP), R.KUBULIŅŠ (LZP)), DOME 

NOLEMJ: 

Atbalstīt centra atrašanas vietu Attekas iela 39, Ādaži, Ādažu novads. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par lēmuma projektu, nosakot atbildīgo par sabiedrības 

informēšanas pasākumiem. 

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), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

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

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.231 “Par pakalpojumu infrastruktūru deinstitucionalizācijas 

pasākumu īstenošanai”, nosakot atbildīgo par sabiedrības informēšanas pasākumiem, un 

sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.232 “Par pabalsta piešķiršanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

13.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 

„Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām” 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.39/2017 “Grozījums Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 6 “Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām 

personām”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.30/2015 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem 

iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas” 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.40/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 

30.06.2015. saistošajos noteikumos Nr.30/2015 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

15.§ 

Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās” 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.41/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām 

un maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

16.§ 

Par nolikumu “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums” 

 (L.Raiskuma) 

Atlikts. 

17.§ 

Par sabiedriskās tualetes ierīkošanu Līgo laukumā 

 (A.Brūvers) 

Attīstības komiteja š.g. 10.oktobrī atbalstīja ieceri ierīkot sabiedrisko tualeti Līgo laukuma 

teritorijā, nodalot to divās klientu zonās pēc dzimuma pazīmēm. Projekta realizācijai plānotās 
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izmaksas noteiktas ne vairāk kā 47878,08 euro, t.sk. PVN, un cena būs atkarīga no izvēlētā 

būves veida. Tualetes uzturēšanas plānotās izmaksas gadā ir līdz 7000 euro, ieskaitot PVN. 

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

1. Atbalstīt sabiedriskās tualetes ierīkošanu Līgo laukuma teritorijā, izsludinot publisko 

iepirkumu. Izvēlētais būves veids – divas klientu zonas pēc dzimuma pazīmēm tualete 

ar jumta atbalstošām kolonām, par kopējo summu līdz 47878,08 euro, ieskaitot PVN. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai iekļaut pašvaldības 2018.gada 

budžeta projektā nepieciešamos finanšu līdzekļus šī nolēmuma 1.punkta izpildei. 

18.§ 

Par tehnikas iegādi domes Saimniecības un infrastruktūras daļai 

 (A.Brūvers) 

Lai realizētu domes Saimniecības un infrastruktūras daļas (turpmāk – SID) noteiktos 

uzdevumus, pārtraucot ārpakalpojuma iegādi speciālās tehnikas nomai un paredzot ietaupīt 

pašvaldības finanšu līdzekļus un operatīvāk veikt SID darbus novada ceļu un teritorijas 

sakopšanā, pašvaldības 2018.gada budžetā jāparedz finanšu līdzekļi 

manipulatora/pašizkrāvēja iegādei. Spēkā esoša speciālās tehnikas nomas līguma ietvaros 

pašvaldība apmaksā 25 euro/h par iekrāvēju/pašizkrāvēju un 26 euro/h par 

pašizkrāvēju/manipulatoru. Minētās tehnikas iegādes gadījumā izmaksas veidotu 7,61 euro/h 

(2, euro/h – tehnikas izmaksas un 5,47 euro/h – tehnikas operatora darba alga). Nepieciešami 

finanšu līdzekļi tehnikas iegādei ir aptuveni 20570 euro ar PVN, 4300 euro gadā tās 

uzturēšanai. Salīdzinot ārpakalpojuma izmaksas un plānotās izmaksas manipulatora/ 

pašizkrāvēja iegādei un uzturēšanai, 2018.gadā pašvaldība var ietaupīt 5600 euro, bet sākot ar 

2019.gadu – līdz pat 26160 euro gadā. Ņemot vērā, ka iecere tika atbalstīta Finanšu komitejas 

š.g. 17.oktobra sēdē,  

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

1. Atbalstīt manipulatora/pašizkrāvēja iegādi par kopējo summu līdz 20570 euro vērtībā, 

ieskaitot PVN, ar tās uzturēšanas izmaksām gadā līdz 4300 euro. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai paredzēt finanšu līdzekļus 

pašvaldības 2018.gada budžeta projektā šī nolēmuma 1.punkta izpildei. 

19.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

19.1. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

V.K. savā š.g. 9.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18-2/17/105) lūdz piešķirt nomā 

“Vinetas” mazdārziņu Nr.10. Pamatojoties uz domes 2012.gada 27.novembra iekšējo 

noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām” 5.punktu, kas nosaka, ka, mazdārziņa zemes nomas līguma slēgšanas 

pirmtiesības, ja nomnieks atsakās no nomas līguma vai ir miris, ir pašreizējā mazdārziņa 

nomnieka ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem un mazbērniem), Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

6.1.apakšpunktu, 17. un 18.punktu, domes 2011.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai 

piekrītošo zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību”, kā arī Finanšu komitejas š.g. 

17.oktobra atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Piešķirt nomā V.K. līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma „Vinetas” 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80440050090 daļu, mazdārziņa Nr.10 

zemesgabalu 0,04 ha platībā personisko palīgsaimniecību vajadzībām. 

2. Uzdot Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas nekustamā īpašuma 

speciālistam V.Kukk viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās noslēgt 

nekustamā īpašuma zemes un garāžās domājamās daļas nomas līgumu.  

3. Uzdot Grāmatvedības daļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 

aprēķinu uzskaiti un kontroli par iznomājamo „Vinetas” mazdārziņu zemi.  

4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2017.gada 24.janvāra 

sēdes lēmuma Nr. 15 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” 1.1.apakšpunkts.  

19.2. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

1. Ukrainas pilsonis G.T., deklarēta adrese: (adrese), savā š.g. 12.oktobra iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/17/3367) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu nekustamā īpašuma 

“(nosaukums)”, Iļķene, Ādažu novads zemesgabala 12,69 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, 29.panta 5.punktu un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību, kā arī Finanšu komitejas š.g. 17.oktobra atzinumu,  

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

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis G.T., dzimis (dzimšanas datums), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Iļķene, Ādažu nov.,  zemesgabalu 12,69 ha platībā  

(īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums) dzīvojamo māju 

celtniecībai un uzturēšanai.      

2. Latvijas Republikas nepilsone G.B., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 20.oktobra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/17/3470) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums) iela 

(numurs), Kadaga, Ādažu nov., zemesgabala 0,1334 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā 

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

izskatīšanas kārtību. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

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

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone G.B., (personas kods), iegūst īpašumā nekustamā 

īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Kadaga, Ādažu nov., zemesgabalu (kadastra 

apzīmējums) 0,1334 ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

20.§ 

Par Attekas iela 16 sadali 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.233 “Par nekustamā īpašuma Attekas iela 16 sadali” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

21.§ 

Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā 

 (J.Antonovs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.234 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu 

nodaļā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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22.§ 

Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

nolikumā 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.236 “Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde” nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

Uzraudzības padomes nolikumā 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.235 “Par izmaiņām pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde” Uzraudzības padomes nolikumā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

24.§ 

Par pārstāvniecību  pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde” Uzraudzības padomē 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.237 “Par pārstāvniecību  pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde” Uzraudzības padomē” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.238 “Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Attekas iela 11 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.239 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu Attekas 

iela 11” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.240 “Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas ūdens” 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.241 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Rīgas 

ūdens”” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem 2014.gada 22.jūlija lēmumā Nr.174 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem” 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 13 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), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA),  

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

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.242 “Par grozījumiem 22.07.2014. lēmumā Nr.174 „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.42/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

31.§ 

Par SAM 8.1.2. projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 

novadā” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu 

 (I.Pērkone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. 

projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par SAM 4.2.2. projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana” ieviešanai nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu 

 (I.Pērkone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam 

“Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 

 (I.Pērkone) 

Dome š.g. 28.februārī apstiprināja nolikumu Nr.3 “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju 

iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”” ( turpmāk – Nolikums), paredzot finansējumu 21390,98 

euro konkursa projektu īstenošanai. Atbilstoši Nolikuma 9.2.punktam, konkursa vērtēšanas 

komisija š.g. 18.oktobrī izvērtēja īstenotos projektus (kopā 21 projekts, t.sk., 8 teritorijas 

labiekārtošanas projekti un 13 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstības 

projekti), nosakot 3 labākos katrā no kategorijām.  
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Vairākas projektu grupas savus projektus īstenoja ar mazākiem finanšu resursiem, kā rezultātā 

izveidojās finanšu līdzekļu ekonomija 1688,26 euro apmērā: 

• projektos “Tuvāk zvaigžņu ceļam!”, “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas teritorijas 

sakopšana un labiekārtošana”, “Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā”, 

“Darām šo un darām to”, “Ādažos, Pasta ielā 2 zaļo augi!” un “Dejot prieks” 

ieplānotās aktivitātes izdevās īstenot ar mazākiem finanšu ieguldījumiem; 

• projekts “Teritorijas labiekārtošana un bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcija un 

pilnveidošana” netika uzsākts; 

• projektā “Spēlēsim teātri!” tehnisku iemeslu dēļ neizdevās īsteno vienu no 

ieplānotajām aktivitātēm – izveidot Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mežavēji” aktu zāles skatuves priekš skaru; 

• projekts “Spogulīt, spogulīt” netika uzsākts, ņemot vērā neparedzētos drošības 

ietekmējošos aspektus, kurus projekta sākumposmā nevarēja paredzēt. 

Nolikuma 9.1.punktā noteikts, ka katrā no kategorijām (“Teritorijas labiekārtošana”, “Ēkas 

remonts” un “Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstība”) labākajam 

projektam tiks piešķirta dāvanu karte 50,00 euro apmērā, paredzot kopējo balvu fondu 150 

euro. Šā gadā projekti tika īstenoti divās kategorijās. 

Vērtēšanas komisijai ierosina apbalvot visus 3 projektus katrā no kategorijām, palielinot balvu 

fondu par 250 euro, novirzot nepieciešamos finanšu līdzekļus no konkursam paredzēto 

līdzekļu ekonomijas: 

1) 1.vietas ieguvējiem – dāvanu kartes 100,00 euro apmērā; 

2) 2. un 3.vietas ieguvējiem – dāvanu kartes 50,00 euro apmērā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.punkta otrās 

daļas 6.punktam, Konkursa vērtēšanas komisijas š.g. 18.oktobrā lēmuma 6.punktu,  

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

1. Palielināt konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” balvu fondu par 250 euro. 

2. Veikt izmaiņas Nolikuma 9.1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:  

“9.1. Konkursa balvu fonds labākajiem Projektiem tiek piešķirts katrā no 3.5.1., 

3.5.2. un 3.5.3. punktā noteiktajām kategorijām – dāvanu karte 100 euro vērtībā 

1.vietas ieguvējiem un 50 euro vērtībā 2. un 3. vietas ieguvējiem. Par dāvanu kartes 

izlietojumu Projekta grupa var lemt pati.” 

3. Piešķirt papildu nepieciešamo finansējumu no konkursam paredzētajiem un 

neizlietotajiem finanšu līdzekļiem. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga 

Pērkone. 

5. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i. 

Inita Henilane. 

34.§ 

Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām 

 (D.Puķīte) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.245 “Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par deleģējuma līguma pagarināšanu augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

apstrādei 

 (J.Tiļčiks) 

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



 13 

Pieņemt lēmumu Nr.246 “Par deleģējuma līguma pagarināšanu augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas apstrādei” un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 25.jūlija lēmumā Nr.154 “Par darba grupas izveidi” 

 (D.Medniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.247 “Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā Nr.154 “Par darba 

grupas izveidi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par Ādažu novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata 

 (M.Sprindžuks) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.248 “Par Ādažu novada bāriņtiesas locekles atbrīvošanu no amata” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.249 “Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

39.§ 

Par grozījumiem Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.11 “Grozījumi Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

40.§ 

Par SIA “Ādažu slimnīca” valdes locekļa P.Pultraka  pilnvaru pagarinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Ar domes 2004.gada 21.septembra lēmumu Nr.77 „Par pārreģistrāciju  no uzņēmuma reģistra 

komercreģistrā”, Pēteris Pultraks tika iecelts par SIA „Ādažu slimnīca” (turpmāk – SIA) 

valdes locekli un atbilstoši normatīvo aktu prasībām viņa pilnvaras tika pagarinātās līdz šim 

brīdim, kad ir beidzies iepriekšējais pilnvaru termiņš.   

No 2014.gada līdz 2017.gadam SIA P.Pultraka vadībā būtiski pilnveidoja Ādažu slimnīcas 

(turpmāk – slimnīca) darbību: 

1) ieviestas jaunas medicīniskās kompetences (proktoloģija, traumatoloģija – ortopēdija); 

2) ievērojami palielināts darba dienu vai stundu skaits otolaringologa (LOR), 

oftalmologa (acu ārsta), endokrinologa, zobārstniecības, fizioterapeitu un ginekologa 

pakalpojumiem; 

3) slimnīca kļuvusi daudz pieejamāka tiem iedzīvotājiem, kas dienas lielu daļu pavada 

ārpus Ādažu novada, t.sk., darba dienu vakara stundās pakalpojumi tiek sniegti līdz 

plkst. 20.00, daļa pakalpojumu ir pieejami arī sestdienās, apmeklētāju plūsma vakaros 

un sestdienās pakāpeniski palielinās, apliecinot to nepieciešamību; 

4) pēdējo gadu laikā tiek veikta paaudžu maiņa, piesaistot perspektīvus speciālistus un 

rezidentus, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, paplašinātu slimnīcas kompetenču 

loku un vienlaikus uzlabotu darbu klientu apkalpošanā; 
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5) infrastruktūras uzlabojumi radīja priekšnoteikumus pakalpojumu apjoma pieaugumam, 

t.sk., mājas aprūpes pakalpojumiem - no 553 līdz 1135, pacientu skaitam pie ģimenes 

ārstiem - no 8854 līdz 13399, operāciju skaitam dienas stacionārā – no 425 līdz 815, 

pacientu skaitam poliklīnikā – no 20079 līdz 28021;  

6) slimnīcā veiktas nozīmīgas investīcijas - jaunas ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde, 

fizikālas terapijas aprīkojuma atjaunošana un iekārtu iegāde, operāciju zāles 

aprīkojuma atjaunošana (laparaskops, histeroskops, pacientu monitors u.c.), renovācija 

divu ģimenes ārstu pacientu pieņemšanas kabinetos, procedūru telpās un pacientu 

reģistrācijas telpās ar ES ERAF atbalstu, ārējo ūdensapgādes, kanalizācijas un 

siltumapgādes tīklu atjaunošana; 

7) finanšu apgrozījums 3 gadu laikā ir pieaudzis par 59,9% sasniedzot 878,1 tūkst. euro; 

8) uzlabojusies pakalpojumu rentabilitāte no 3,2% līdz 5,5%, radot bāzi resursu 

uzkrāšanai turpmākajiem nepieciešamajiem ieguldījumiem; 

9) strādājošo skaits slimnīcā palielinājies no 55 līdz 62; 

10) apgrozījums uz 1 slimnīcā strādājošo pieauga no 10 tūkst. euro līdz 14,2 tūkst. euro. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešajā daļā 

noteikts, ka valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem. 

Domes 2015.gada 24.februāra iekšējo noteikumu Nr.5 “Pašvaldības kapitālsabiedrību 

pārvaldības noteikumi” 37.punktā noteikts, ka dome piekrīt valdes locekļa iecelšanai amatā 

pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu, Publiskas personas kapitāla 

daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešo daļu, Ādažu novada domes 

24.02.2015. iekšējo noteikumu Nr.5 “Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 

37.punktu, kā arī ņemot vērā P.Pultraka iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanu un 

Finanšu komitejas 17.10.2017. pozitīvo atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 13 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), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA),  M.SPRINDŽUKS (RA),  

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

(P.PULTRAKS (RA)), DOME NOLEMJ: 

Piekrist iecelt Pēteri Pultraku par pašvaldības SIA „Ādažu slimnīca” valdes locekli uz 

nākamo pilnvaru periodu – pieciem gadiem. 

41.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks savā š.g. 19.oktobra iesniegumā lūdz piešķirt ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu no š.g. 28.novembra līdz 6.decembrim (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/3469). 

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 Darba samaksas nolikuma 3.7. 

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, Ādažu novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka 2017.gada 

19.oktobra iesniegumu, kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 9 

kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 7 darba dienas no 2017.gada 28.novembra līdz 

6.decembrim (par 20.06.2015. – 19.06.2016.) 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 9 

kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 7 darba dienas no 2017.gada 28.novembra līdz 

6.decembrim un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu. 

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

M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 

42.§ 

Par Ziemassvētku rotājumu koncepciju 

 (I.Grīviņa) 

3.pielikums. 

P.BALZĀNS, K.SPRŪDE, V.BULĀNS, G.BOJĀRS, I.GRĪVIŅA, A.KEIŠA, 

M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 2.00.56 – 2.12.05] par: 

1. ierosinājumu izvietot Pirmās ielas Ziemassvētku dekoru Kadagā; 

2. Ziemassvētku egļu izvietošanu novada ciemos; 

3. iepirkuma organizēšanu (saimnieciski izdevīgākais piedāvājums) – pretendentam 

jāpiedāvā Ziemassvētku dekoru dažādi risinājumi; 

4. ierosinājumu dekorēt tiltu pārī Gaujai. 

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

Atbalstīt Pirmās ielas Ziemassvētku dekora izvietošanu Kadagā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.15. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


