
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2018.gada 23.janvārī                      Nr.2 

 

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

kārtībā.  

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

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 8 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), 

J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA) (no plkst. 09.06), 

K.SAVICKA (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), R.KUBULIŅŠ 

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

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, S.MŪZE, 

I.PĒRKONE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, A.SPRICIS, A.VAIVADE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 09.00. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 23.janvāra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti par 2017.gada otro pusgadu. 

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

3. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta noteikumos 

Nr.7 „Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem”” projektu. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni”. 

5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”. 

6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes”. 

7. Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un 

lietošanas mērķa noteikšanu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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8. Par noteikumu “Naudas balvu piešķiršanas kārtība vispārējās izglītības iestāžu 

skolēniem” projektu. 

9. Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īstenošanu. 

10. Par nepabeigto būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

12. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

13. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2018.gadā. 

14. Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam. 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”. 

16. Par nolikuma “Līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas nolikums” projektu. 

V. Citi jautājumi: 

17. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra Administratīvās 

komisijas reglamentā. 

19. Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu. 

20. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju. 

21. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2018.gadā. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti šādi domes 2017.gada 22.decembra lēmumi par dokumentu sagatavošanu un 

parakstīšanu:  

1.1. lēmums Nr.286 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta 

pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām”; 

1.2. lēmums Nr.287 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā SIA „Divi S””; 

1.3. lēmums Nr.288 “Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu”; 

1.4. lēmums Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 

Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”; 

1.5. lēmums Nr.293 “Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un “Vējavas iela 5” 

izsoļu rezultātiem”; 

1.6. lēmums Nr.294 “Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.252 “Par 

grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā””; 

1.7. lēmums Nr.295 “Par telpu nomu Gaujas ielā 33A”; 

1.8. lēmums Nr.296 “Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu „Kadaga 8”-16”. 

2. Saimniecisko darbu izpilde: 

2.1. Ādažu vidusskolas stadionā izveidota slidotava; 

2.2. nozīmīgākais veiktais darbs ir ielu un ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem; 

2.3. sagatavots pašvaldības 2018.gada budžets, gada galveno pasākumu plāns un 

centralizēto iepirkumu plāns. 

3. Dzīvokļa Kadaga 5-14 īres tiesību izsoles 2017.gada 28.decembrī uzvarētāja cena 116,19 

euro/mēn. 

4. Gaujas ielas rekonstrukcija ir pieteikta skatei “Gada labākā būve Latvijā 2017”. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti par 2017.gada otro pusgadu 

 (I.Pērkone) 

Atskaite (1.pielikums). 

Plkst. 09.06 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta noteikumos Nr.7 

„Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem”” projektu 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.1 “Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta 

noteikumos Nr.7 “Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Lazdukalni” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.2 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 

īpašumam “Lazdukalni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Zaļkalni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunlejupes” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.4 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Jaunlejupes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības izveidošanu un adreses un 

lietošanas mērķa noteikšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības 

izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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8.§ 

Par noteikumu “Naudas balvu piešķiršanas kārtība vispārējās izglītības iestāžu 

skolēniem” projektu 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.2 “Naudas balvu piešķiršanas kārtība vispārējās izglītības 

iestāžu skolēniem” un sagatavot tos parakstīšanai. 

9.§ 

Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” īstenošanu 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par projekta “Lilastes ezera un Dūņezera savienojuma tīrīšana” 

īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par nepabeigto būvniecības objekta izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

 (A.Vaivade) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par nepabeigto būvniecības objekta izslēgšanu no 

grāmatvedības uzskaites” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

12.§ 

Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības 

iestādēm” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2018.gadā 

 (S.Mūze) 

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 izglītojamam pirmsskolas izglītības 

programmā nepieciešamās vidējās izmaksas atbilstoši izglītojamo skaitam uz 2018.gada 

janvāra sākumu, tika apzināts šāds izglītojamo skaits Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs:   

1) Ādažu PII – 367, no kuriem 6 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 5, Garkalnē – 1). 



 5 

2) Kadagas PII – 177, no kuriem 30 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 11, Gulbenē un 

Carnikavā – 3 (katrā), Madonā – 2, Bauskā, Brocēnos, Burtniekos, Dobelē, Engurē, 

Garkalnē, Jelgavā, Jaunpiebalgā, Ludzā,, Saulkrastos un Vecumniekos – 1 (katrā). 

3) Ādažu vidusskolā – 1435, no kuriem 152 ir deklarēti citās pašvaldībās (Carnikavā – 

52, Rīgā – 52, Garkalnē – 31, Saulkrastos – 4, Grobiņā un Ķekavā – 2 (katrā), 

Jēkabpilī, Kandavā, Kocēnos, Krimuldā, Ropažos, Saldū, Sējā, Vecumniekos un 

Ventspilī – 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 šā gada 16.janvāra 

atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 2018.gadā (2.pielikums). 

14.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2018.gadam 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2018 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2018.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.290 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 

22.decembra lēmumā Nr.290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nolikuma “Līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas nolikums” projektu 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.1 “Līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas nolikums” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

17.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 
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18.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra Administratīvās komisijas 

reglamentā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.2 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra 

Administratīvās komisijas reglamentā” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu 

 (M.Sprindžuks) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par Ādažu novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju 

 (I.Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības 

plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2018.gadā 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2018.gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina sasaukt domes ārkārtas sēdi par jaunās skolas būvēšanu šā gada 

6.februārī plkst. 16.00. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

Sēdi slēdz plkst. 09.41. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


