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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 28.aprīlī           Nr. 10  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: Normunds ZVIEDRIS  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 14 deputāti:  

Juris ANTONOVS (no plkst. 17.40), Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs 

BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Edmunds PLŪMĪTE, 

Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Edvīns ŠĒPERS, Karīna 

TINAMAGOMEDOVA.  

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Māris SPRINDŽUKS. 

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Silvis GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Dainis 

POPOVS, Guntis PORIETIS, Laila RAISKUMA. 

citas personas: Gaujas ielas 25, Ādažos namu iedzīvotāji.  

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 17.30. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par galvenā grāmatveža iecelšanu amatā. 

2. Par dalīto atkritumu savākšanas laukumu Gaujas ielā 25. 

 

1. Par galvenā grāmatveža iecelšanu amatā 

 

E.PLŪMĪTE ziņo, ka domes š.g. 22.aprīļa sēdē tika izskatīts jautājums par Ādažu novada 

domes (turpmāk – dome) Grāmatvedības daļas galvenā grāmatveža iecelšanu amatā un 

atkārtoti ierosina deputātiem nobalsot par A.V., kā atbilstošāku kandidātu domes galvenā 

grāmatveža amatam. 

V.BULĀNS vērš uzmanību, ka domes Grāmatvedības daļas darbu nosaka domes 2011.gada 

26.jūlija „Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas reglaments” (turpmāk – Reglaments) un 

saskaņā ar Reglamenta 3.1.apakšpunktu galveno grāmatvedi pieņem darbā un atbrīvo no 

darba domes izpilddirektors. 

P.BALZĀNS un J.RUKS atkārtoti norāda, ka lēmējvarai nav jāpieņem lēmumi izpildvaras 

vietā un ir jāsadala atbildība starp lēmējvaru un izpildvaru par tās pieņemtajiem lēmumiem. 

17.40 sēdē piedalās J.ANTONOVS. 

L.RAISKUMA skaidro, ka pretendentu atlasei uz domes galvenās grāmatvedes amatu tika 

izveidota un visu laiku darbojās tikai viena izvērtēšanas darba grupa un darba rezultātā tika 
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sagatavots š.g. 17.marta Atzinums „Par pretendentu atlases rezultātiem uz Ādažu novada 

domes izsludināto pieteikumu galvenās grāmatvedes amatam”. Vērš uzmanību, ka konsultējās 

ar darba tiesību eksperti (juristi, maģistri personāla vadībā, Darba likuma komentāru autori) 

Karīnu Plato, kura skaidroja, ka: 

1) ja kandidātam ir izteikts piedāvājums par pieņemšanu darbā, tad šādu piedāvājumu var 

uzskatīt kā faktu, kas apliecina, ka ir uzsākta darba līguma noslēgšanas procedūra; 

2) lēmējvarai nav jāiesaistās izpildvaras darbā. 

E.PLŪMĪTE uzskata, ka A.K. kandidatūra nebija saskaņota ar domes priekšsēdētāju. 

G.PORIETIS informē, ka deputāta E.Plūmīša apgalvojums neatbilst patiesībai, jo 

izpilddirektors š.g. 17.martā mutiski informēja domes priekšsēdētāju, ka izvērtēšanas darba 

grupa galvenās grāmatvedes amatam rekomendē A.K. 

V.BULĀNS uzskata, ka domes š.g. 22.aprīļa sēdē priekšsēdētājs saskaņoja A.K. pieņemšanu 

darbā par galveno grāmatvedi. 

N.ZVIEDRIS atbild, ka finanšu stabilizācijas procesa uzraugs Inta Komisāre uzskata, ņemot 

vērā esošo situāciju, ka lēmumu par galvenās grāmatvedes pieņemšanu darbā ir jāpieņem 

domei. 

A.BRŪVERS lūdz skaidrot, vai ir iespējams noslēgt darba līgumu ar A.K. uz trim mēnešiem? 

L.RAISKUMA skaidro, ka saskaņā ar Darba likuma 46.pantu darba devējs, noslēdzot darba 

līgumu, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam uzticētā darba 

veikšanai un pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem. Saskaņā ar Darba 

likuma 47.panta pirmo daļu pārbaudes laikā darba devējam un darbiniekam ir tiesības 

rakstveidā uzteikt darba līgumu trīs dienas iepriekš. Darba devējam, uzteicot darba līgumu 

pārbaudes laikā, nav pienākums norādīt šāda uzteikuma iemeslu. 

J.RUKS atkārtoti vērš uzmanību, ka izpildvarai pašai ir jāuzņemas atbildība par tai uzticēto 

lēmumu pieņemšanu. Uzskata, ka izpilddirektoram ir jāpilda tam saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem noteiktās funkcijas, tai skaitā pieņemt darbā darbiniekus. 

E.ŠĒPERS norāda, ka izpilddirektors informēja domes priekšsēdētāju de facto, ka pieņem 

darbā par galveno grāmatvedi A.K. Uzskata, ka tā nav saskaņošanā, kas ir atrunāta Ādažu 

novada pašvaldības nolikuma 32.6.apakšpunktā (Piezīme: Ādažu novada pašvaldības 

nolikums 32.6.apakšpunkts nosaka, ka domes priekšsēdētājs saskaņo domes izpilddirektora 

lēmumus par pašvaldības administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba). 

K.TINAMAGOMEDOVA norāda, ka izpilddirektors nav izpildījis domes priekšsēdētāja š.g. 

2.aprīļa rīkojumu Nr. ADM/1-10-1/14/34 „Par galvenā grāmatveža iecelšanu amatā”. Ņemot 

vērā, ka iepriekš minētais rīkojums netika izpildīts, tas ir atcelts ar domes priekšsēdētāja š.g. 

17.aprīļa rīkojumu Nr. ADM/1-10-1/14/44 „Par rīkojuma atcelšanu” un jautājums tika virzīts 

izskatīšanai domes š.g. 22.aprīļa sēdē. Ņemot vērā, ka saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmo daļu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, jautājums par galvenās grāmatvedes pieņemšanu darbā tika atkārtoti virzīts 

izskatīšanai domes 28.aprīļa sēdē. 

L.RAISKUMA informē, ka atsakot slēgt darba līgumu ar A.K. ir radīta situācija, ka persona 

paliek bez darba un uzturlīdzekļiem. Tā rezultātā var rasties strīds, ko domei būs jārisina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

N.ZVIEDRIS ierosina deputātiem nobalsot par A.K. pieņemšanu darbā par domes 

Grāmatvedības daļas galveno grāmatvedi. 

K.DĀVIDSONE informē, ka nebalsos par domes sēdes darba kārtībā iekļauto pirmo 

jautājumu, jo, viņasprāt, nav iespējams pieņemt lēmumu par personas pieņemšanu darbā, ja ar 

to personu nebija pārrunas klātienē. 
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Atklāti balsojot, ar 0 balsīm „par”, „pret” – 8, „atturas” – nav, (nebalso – P.BALZĀNS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS) DOME NOLEMJ: 

Noraidīt A.K. pieņemšanu darbā par domes Grāmatvedības daļas galveno grāmatvedi. 

N.ZVIEDRIS ierosina deputātiem nobalsot par A.V. pieņemšanu darbā par domes 

Grāmatvedības daļas galveno grāmatvedi. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (nebalso – P.BALZĀNS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS) DOME NOLEMJ: 

Pieņemt darbā par domes Grāmatvedības daļas galveno grāmatvedi A.V. 

 

2. Par dalīto atkritumu savākšanas laukumu Gaujas ielā 25 

 

D.POPOVS informē par š.g. 28.aprīlī saņemto Gaujas ielas 25, Ādažos namu iedzīvotāju 

iesniegumu par dalīto atkritumu savākšanas laukumu Gaujas ielā 25 (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/1897-B). Atgādina, ka: 

 2012.gada decembrī tika izstrādāta Tehniskā specifikācija atkritumu apsaimniekošanas 

iepirkumam; 

 jautājums par atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pilnveidošanu Ādažu novadā tika 

izskatīts Attīstības jautājumu komitejas 2013.gada 15.janvāra sēdē; 

 dome 2013.gada 1.jūlijā saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 15.pantu 

izvēlējās atkritumu apsaimniekotāju (atkritumu apsaimniekotājs tika izvēlēts publiskā 

iepirkuma procedūras rezultātā); 

 2013.gada vidū tika organizēta iepirkumu procedūra un 2013.gada 18.oktobrī domes 

iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem; 

 2013.gada decembrī tika organizēta dokumentu izstrāde dalīto atkritumu punktu un 

elektroapgādes būvniecībai Gaujas ielā 25 B; 

 Būvvalde saskaņoja „Plānošanas un arhitektūras uzdevumu”; 

 tika rīkots iepirkums par šķiroto atkritumu konteineru laukumu izbūvi un š.g. 10.martā 

tika noslēgts Līgums JUR 2014-03/117 „Par šķiroto atkritumu konteineru laukumu 

izbūvi” (turpmāk – Līgums) ar SIA „Rīgas Remonts”. 

Pirms lēmuma par lielo dalīto atkritumu savākšanas laukuma ievietošanu Gaujas ielā 25 B, 

tika izvērtētas četras iespējamas laukuma izvietošanas vietas: 

1) Attekas ielā 43; 

2) Attekas ielā 16; 

3) zemes gabals starp Gaujas ielu 25 un domes ēku (Vējupes kanāla malā); 

4) Gaujas iela 25 B. 

Lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma izvietošana Gaujas ielā 25 B tika izvēlēta tāpēc, 

ka: 

 tās ir domes īpašumā esošs brīvs zemes gabals; 

 iedzīvotājiem tiks nodrošināta ērta piekļuve konteineriem; 

 lai nodrošinātu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem elektrības pievedi 

dalīto atkritumu savākšanas laukumam var izmantot blakus esošos transformatorus. 

GAUJAS IELAS 25 IEDZĪVOTĀJI informē, ka nepiekrīt domes lēmumam veidot dalīto 

atkritumu savākšanas laukumu Gaujas ielā 25 B, jo: 

 tiks apdraudēta bērnu drošība, īpaši ņemot vērā ka zaļajā zonā ir bērnu rotaļlaukums; 

 notiek nekontrolēta atkritumu izmešana; 

 lielais dalīto atkritumu savākšanas laukums atradīsies Ādažu centrā, namu pagalmā. 

Aicina deputātus padomāt par bērnu (kā Gaujas ielā 25 dzīvojošo, tā arī citu bērnu, kuri, 

dodoties uz Ādažu vidusskolu un atpakaļ uz mājām, šķērso minēto ielu) drošību un Ādažu 

tēlu. 
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E.KĀPA informē, ka lai lielo dalīto atkritumu savākšanas laukumu veidotu citur būs jāveic 

jauna iepirkuma procedūra, kas ir papildu laiks un nauda, un arī ar esošo Līguma Izpildītāju 

būs jānorēķinās par jau veiktajiem darbiem.     

 

Pēc debatēm (P.BALZĀNS, K.TINAMAGOMEDOVA, D.POPOVS, E.KĀPA, 

A.BRŪVERS) deputāti ierosina izskatīt iespēju veidot lielo dalīto atkritumu savākšanas 

laukumu Attekas ielā 43, ka arī apturēt Līguma 1.2.6.apakšpunkta izpildi. 

 

N.ZVIEDRIS aicina deputātus balsot par Līguma 1.2.6.apakšpunkta izpildes apturēšanu un 

jautājuma par lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma veidošanu Attekas ielā 43 izskatīšanu 

Attīstības jautājumu komitejas š.g. 13.maija sēdē. 

 

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

1. Apturēt Līguma 1.2.6.apakšpunkta izpildi. 

2. Domes Saimniecības un infrastruktūras daļai informēt Līguma Izpildītāju par 

būvdarbu apturēšanu saistībā ar lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma izbūvi 

Gaujas ielā 25 B.    

3. Jautājumu par lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma izbūvi Attekas ielā 43 izskatīt 

Attīstības jautājumu komitejas š.g. 13.maija sēdē. 

 

 

Sēde slēgta 2014.gada 28.aprīlī, plkst. 18.25.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


