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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 13.februārī                      Nr. 2  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 10 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola 

DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE-JEZUPENOKA, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, 

Jānis NEILANDS. 

nepiedalās: (attaisnotu iemeslu dēļ): Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS; (neattaisnotu 

iemeslu dēļ): Adrija KEIŠA, Edmunds PLŪMĪTE, Karina SPRŪDE. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Guntis PORIETIS, Laila RAISKUMA. 

citi dalībnieki: Ādažu Sociālā dienesta vadītāja Ieva ROZE, Ādažu vidusskolas direktores 

vietniece Anita RUBENE.  

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par saistošo noteikumu projektu „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ādažu 

vidusskolā”. 

2. Par saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”. 

3. Par domes Saimniecības un infrastruktūras daļas projektu vadītāja pieņemšanu darbā. 

1.§ 

Par saistošo noteikumu projektu „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē 

Ādažu vidusskolā” 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Ādažu 

vidusskolā” nosaka izglītojamo reģistrācijas un uzņemšanas kārtību mācību uzsākšanai Ādažu 

vidusskolas 1.klasē. Projekts ir atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas 

š.g. 4.februāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10/2015 „Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 

1.klasē Ādažu vidusskolā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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2.§ 

Par saistošo noteikumu projektu „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 

(I.Roze) 

Saistošo noteikumu projekts „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 

palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” nosaka pašvaldības pabalstu 

aprēķināšanas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 

(bārenim) pēc pilngadības sasniegšanas, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto 

izdevumu segšanas normatīvus. Projekts tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 3.februārā sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11/2015 „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez 

vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par domes Saimniecības un infrastruktūras daļas projektu vadītāja pieņemšanu darbā 

 (L.Raiskuma) 

Ar domes š.g. 27.janvāra lēmumu Nr.20 „Par Ādažu novada domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas struktūras izmaiņām” š.g. 1.februārī domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas struktūrā tika izveidots jauns amats „Projekta vadītājs”. Domes 

Kancelejā š.g. 9.februārī tika saņemts Jura Antonova iesniegums (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/584) 

par viņa pieņemšanu darbā projekta vadītāja amatā. 

M.SPRINDŽUKS informē par projekta vadītājam noteiktajām funkcijām un pienākumiem, 

norādot, ka svarīgākā būs horizontālā projektu pārraudzība un komunikācijas stiprināšana ar 

projektos iesaistītajām pusēm (tai skaitā, ar novada iedzīvotājiem). 

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

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 

nav, „atturas” – 1 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA), „nebalso” – 1 (J.ANTONOVS) DOME 

NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.35 „Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

- INFORMATĪVI - 

M.SPRINDŽUKS informē par tikšanām š.g. 13.februārī Latvijas Pašvaldību savienībā ar 16 

pašvaldību priekšsēdētājiem. Tika skatīts jautājums par turpmāko nekustamā īpašuma 

(turpmāk – ēka) Rīgā, Lāčplēšu ielā, kas pieder 17 pašvaldībām, izmantošanu. Ādažu novada 

pašvaldībai pieder 1/17 daļa no ēkas. Informē, ka 1 (vienas) daļas cena ir 50000 EUR. Peļņa 

pašvaldībai no ēkas izīrēšanas sastāda aptuveni 1000 EUR gadā. Vērš uzmanību, ka š.g. 

9.aprīlī beidzas ēkas apsaimniekošanas līgums, līdz ar to ir jāpieņem lēmums par ēkas 

turpmāko attīstību: pārdot ēku vai ieguldīt naudu ēkas remontā un turpināt to izmantot 

(izīrējot vai pārdodot izremontētu ēku par lielāku summu). Informē, ka apsaimniekotājam ir 

iecere atpirkt pašvaldībām piederošās 5 daļas. Ēkai ir vidēji slikts stāvoklis, pirms dažiem 

gadiem ēkas vērtējums bija 1,3 milj EUR (vērtējumu samazina liels īpašnieku skaits). 

Gadījumā, ja visas pašvaldības pieņems lēmumu pārdot tām piederošās daļas, tas var 

paaugstināt ēkas vērtību. Informē, ka domei marta sēdē būs jāpieņem lēmums attiecībā uz 

ēkas turpmāko attīstību. 

P.BALZĀNS vērš uzmanību, ka pirms diviem gadiem dome pieņēma lēmumu pārdot tai 

piederošo daļu. Uzskata, ka pie esošās situācijas, kad ēkai ir vairāki īpašnieki, ēkas stāvoklis 
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ir pasliktinājies un īrnieku skaits ir samazinājies, pašvaldībai ēkas turpmākā attīstība nav 

ekonomiski izdevīga. Uzskata, ka pašvaldībai ir jāpārdod tai piederošo daļu. 

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka pašreiz tirgus konjunktūra nav labvēlīga nekustamā īpašuma 

pārdošanai (zems novērtējuma periods). Izsaka pieņēmumu, ka pašvaldības, kas vēlas pārdod 

tām piederošās daļas, var tās apvienot 1 lotē, savukārt tās pašvaldības, kas nevēlas ēku 

pārdod, var pasūtīt tehnisko novērtējumu ēkai un ieguldīt naudu ēkas attīstībā. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 13.februārī, plkst. 13.25.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


