
 
 
 

 
 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 
PROTOKOLS 

Ādažu novadā 
 
2016.gada 26.aprīlī                        Nr.6 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti.  

Sēdē piedalās 14 deputāti:  
J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, 

V.KLEBEKO, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, 
N.ZVIEDRIS. 
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): L.PUMPURE. 

Sēdē piedalās:  
Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, S.GRĪNBERGS, I.GRĪVIŅA, E.KĀPA, 
N.KRASNOVA, V.KUKS, V.LIGERS, S.MŪZE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, A.SPRICIS, 

J.TIĻČIKS, A.VAIVADE, A.ZĒBERGS. 

citi: Ādažu novada iedzīvotājs N.BREIDAKS, SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis  

A.DUNDURS, Ādažu bibliotēkas vadītāja M.DZIRNIECE, Gaujas ielas 17 mājas vecākais 
R.KRASINSKIS, SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis J.KRŪZE, Sociālā dienesta 
vadītāja I.ROZE.  

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 1.jautājumu „Par I.Pētersones-
Jezupenokas š.g. 22.aprīļa iesniegumu”, 46.jautājumu „Par domes priekšsēdētāja 
komandējumu uz Sandviken, Gävleborg (Zviedrija)”, 47.jautājumu „Par grozījumu 

noteikumos „Noteikumi par komandējumiem un darba braucieniem”” un 48.jautājumu „Par 
domes sēdi š.g. maijā”. Aicina apstiprināt darba kārtību.  

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

Apstiprināt darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Par I.Pētersones-Jezupenokas š.g. 22.aprīļa iesniegumu. 

2. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu.  
3. Par SIA „Ādažu Ūdens” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem.  
4. Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem.  

5. Par SIA „Ādažu Slimnīca” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem.  
6. Par pašvaldības budžeta izpildes rezultātiem.  

II. Sociālajā komite jā izskatītie jautājumi:  

7. Par Ādažu novada domes Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam. 
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III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komite jā izskatītie jautājumi:  

8. Par Ādažu novada bibliotēkas stratēģisko plānu.  
9. Par bērnu uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpuskārtas.  

10. Par bērnu uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpuskārtas.  
11. Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē.  

12. Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu.  
13. Par grozījumiem 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei”.  

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:  

14. Par darba grupas izveidošanu autostāvvietu izvietojumam.  

15. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Kalndores” lokālplānojuma izstrādes uzsākšana 
un darba uzdevuma apstiprināšana.  

16. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Nūrnieki” zemes vienības „Ziedoņi” zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.  
17. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Buses” un „Straumes” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 
18. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas 

Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma nodošana publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai.  

V. Finanšu komite jā izskatītie jautājumi: 

19. Par atteikumu izsniegt atļauju mazās alus darītavas darbībai.  
20. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu.  
21. Zemes jautājumi. 

22. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
23. Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā.  

24. Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā.  
25. Par darba grupas izveidošanu apstādījumu teritoriju labiekārtošanas, ierīkošanas un 

aizsardzības jautājumos. 

26. Par Publiskās ārtelpas koncepcijas un Apstādījumu koncepcijas kopsavilkumu. 
27. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā.  

28. Par dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem.  
29. Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu.  
30. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites.  

31. Par noteikumu projektu „Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un 
izmaksāšanas kārtība”. 

32. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā.  
33. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā.  
34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „PTH”.  

35. Par gāzes parāda nomaksu.  
36. Par transporta līdzekļa nodošanu lietošanā. 

VI. Citi jautājumi: 

37. Par grozījumiem bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa 
nolikumā. 

38. Par radošo darbnīcu programmu izvērtēšanas komisiju.  
39. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos.  

40. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 
2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada pašvaldības 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.  

41. Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām.  
42. Par amatu savienošanas atļauju.  

43. Par amatu savienošanas atļauju. 
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44. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā.  
45. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Vitebsku (Baltkrievija). 
46. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Sandviken, Gävleborg (Zviedrija).  

47. Par grozījumu noteikumos „Noteikumi par komandējumiem un da rba 
braucieniem”. 

48. Par domes sēdi š.g. maijā.  
1.§ 

Par I.Pētersones-Jezupenokas š.g. 22.aprīļa iesniegumu 

 (M.Sprindžuks) 

I.Pētersone-Jezupenoka savā š.g. 22.aprīļa iesniegumā informē, ka ar š.g. 18.maiju atgriežas 
deputātu amatā no bērna kopšanas atvaļinājumā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai.  

2.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu1: 

1. Izpildot domes lēmumus, tika noslēgts līgums par zemes bezatlīdzības nomu biedrībai 
„Garkalnes olimpiskais centrs”, līgums par telpu nomu ĀBJSS futbola mācību 

nodarbībām Pirmā iela 42 un saņemts sertificēta vērtētāja atzinums par trīs zemes īpašumu 
vērtību, lai veiktu to ieguldīšanu pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā.  

2. Valsts zemes dienests apbalvoja domi ar abonementu Kadastra informācijas sistēmas 

lietošanai uz trīs mēnešiem bez maksas, kā pirmo pašvaldību Latvijā, kas visaktīvāk 
izmanto datorprogrammu „BISS” būvju reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā.  

3. Ministru kabinets piešķīra domei 9660 EUR valsts pakalpojumu sniegšanai Valsts un 

pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos (darbinieka algai un 
administratīvajiem izdevumiem). 

4. Ir sagatavots pašvaldības 2015.gada pārskats un precizētas būtiskas informācijas par 
pašvaldības aktīvu faktisko stāvokli un to bilances vērtību. Par pārskatu saņemts zvērināta 
revidenta pozitīvs atzinums un tajā sniegto informāciju izvērtēs arī Valsts Kontrole. 

5. Attekas ielā 16, patvaļīgi uzbūvēto garāžu lietotāji līdz š.g. 31.martam daļēji nojauca 
garāžas. Maijā pašvaldība pabeigs garāžu nojaukšanu.  

6. Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas patstāvīgās komisijas uzdevumā 
dome iesniedza pārskatu par finanšu stabilizācijas projekta izpildi pēdējos piecos gados un 
par investīciju projektiem, kuriem pašvaldība paredz ņemt kredītaizņēmumus Valsts Kasē.  

7. Muižas ielas projekts tika atbalstīts VARAM organizētajā projektu priekšatlasē, saņemot 
25.kārtas numuru (no 90 iesniegtiem tika atbalstīti 54 projekti). 56.kārtas numurs piešķirts 

Ataru ceļa projektam.  
8. Iedzīvotāju līdzdalības konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” tika saņemti 23 projektu 

pieteikumi, kopsummā vairāk kā par 30 000 EUR. Ir uzsākta to atbilstības izvērtēšana.  

9. Ar VUGD ūdenslīdēju palīdzību divas reizes pārmeklējot Vējupes gultni (dienvidu dīķi) 
tika atrastas un izceltas vairākas tvertnes, kas radīja ziemā konstatēto upes piesārņojumu.  

10. Ādažu Sporta centra sešās telpās veikti ventilācijas sis tēmas pilnveidošanas darbi. 
Rezultātā gaisa apmaiņa telpās ir pieaugusi, pie tam Cīņu zālē – pat vairāk kā divas reizes.  

11. Domes Administrācijā darbu uzsāka energopārvaldnieks un projektu vadītāja (uz 

darbinieka ilgstošas prombūtnes laiku).  

                                                 
1
 Pārskats saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 98.punktu š.g. 22.aprīlī tika elektroniski nosūtīts domes deputātiem. 
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12. Saimniecības un infrastruktūras daļā darbā pieņemtie trīs strādnieki galvenokārt veica 
Kadagas katlu mājas sagatavošanu remontam un Gaujas ielas garāžu būvgružu savākšanu.  

13. Tiek veikts Saules ielas remonts, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multihalles 

būvniecība un stāvlaukuma ierīkošanas darbi Gaujas ielā 25B, kā arī notiek intensīvi 
priekšdarbi novada svētkiem š.g. 28.maijā. Pašlaik nepastāv būtiski šķēršļi pašvaldības 

2016.gada plānā noteikto uzdevumu izpildei.  
14. Iedzīvotāji pamet Ādažu novadu – martā bija deklarēti 10838 iedzīvotāji (par 45 mazāk kā 

janvārī ((10883), no tiem 39 deklarējās citos novados, 6 - miruši). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai.  

3.§ 

Par SIA „Ādažu Ūdens” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem 

 (A.Dundurs) 

SIA „Ādažu Ūdens” 2015.gada pārskats un darbības rezultāti (1.pielikums).  

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

Pieņemt informāciju zināšanai.  

4.§ 

Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem 

 (J.Krūze) 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 2015.gada pārskats un darbības rezultāti (2.pielikums).  

V.KLEBEKO lūdz skaidrot, kā tiks nodrošināta Podniekos jaunuzcelto dzīvojamo māju 
apsaimniekošana, kā arī kā tiks risināts jautājums par autostāvvietām.  

J.KRŪZE skaidro, ka ir panākta mutiska vienošanās par māju apsaimniekošanu. Skaidro, ka 
dzīvokļu īpašniekiem attīstītājs nodrošina iespēju iegādāties arī vietu autostāvvietā, savukārt 
publiski pieejamā autostāvvietā ir plānots rezervēt vietu privātās pirmsskolas izglītības 

iestādes vajadzībām. Dzīvojamo māju kopības, ko apsaimnieko AS „Hausmaster”, neplāno 
mainīt apsaimniekotāju.  

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

Pieņemt informāciju zināšanai.  

5.§ 

Par SIA „Ādažu Slimnīca” 2015.gada pārskatiem un darbības rezultātiem 

 (P.Pultraks) 

SIA „Ādažu Slimnīca” 2015.gada pārskats un darbības rezultāti (3.pielikums). Ierosina peļņu 

novirzīt ultrasonogrāfijas iekārtas iegādei.  

M.SPRINDŽUKS skaidro, ka lēmums par peļņas izmantošanu būs jāpieņem 

kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē.  

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

Pieņemt informāciju zināšanai.  

6.§ 

Par pašvaldības budžeta izpildes rezultātiem 

 (S.Mūze) 

Pašvaldības 2016.gada pamatbudžeta izpildes atskaite (4.pielikums).  

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

7.§ 

Par Ādažu novada domes Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.63 „Par Sociālā dienesta attīstības stratēģiju 2016.-2022.gadam” 

un sagatavot to parakstīšanai.  

8.§ 

Par Ādažu novada bibliotēkas stratēģisko plānu 

 (M.Dzirniece) 

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

Pieņemt Ādažu novada bibliotēkas stratēģisko plānu (5.pielikums). 

9.§ 

Par bērnu uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpuskārtas 

 (I.Briede) 

Lēmums satur konfidenciālo informāciju.  

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

Pieņemt lēmumu Nr.64 „Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus rindas” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par bērnu uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpuskārtas  

 (I.Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.65 „Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus rindas” un sagatavot to parakstīšanai.  

11.§ 

Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

 (I.Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.66 „Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē” un 

sagatavot to parakstīšanai.  

12.§ 

Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu 

 (I.Briede) 

E.ŠĒPERS vērš uzmanību, ka ar domes lēmumu līdzīga komisija jau ir izveidota. Uzskata, ka 

nav nepieciešams apstiprināt vēl vienu komisiju.  

[Piezīme: Ar domes 2015.gada 28.aprīļa lēmumu Nr.75 „Par Apbalvošanas komisijas 
izveidi” tika izveidota Apbalvošanas komisija, kas izskata ierosinājumus par pašvaldības 

apbalvojumu piešķiršanu. Komisija strādā saskaņā ar 2015.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.7 
„Par kārtību, kādā piešķir Ādažu novada domes apbalvojumu”. Noteikumu mērķis ir izveidot 

domes apbalvojumus, lai izteiktu atzinību fiziskām un juridiskām personām par ieguldījumu 
novada iedzīvotāju, pašvaldības un valsts labā.] 
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I.BRIEDE skaidro, ka Balvu piešķiršanas komisijas mērķis ir atbalstīt un veicināt izglītojamo 
mācību un radošās darbības nozīmīgumu.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, 
M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 2 (E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.91 „Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu” un 
sagatavot to parakstīšanai.  

13.§ 

Par grozījumiem 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu 

novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” 

 (N.Krasnova) 

Dome š.g. 2.martā saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – 
VARAM) vēstuli Nr.18-6/1768 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.4/2016” (reģ. Nr. ĀND/1-

18/16/1159-V) ar lūgumu precizēt domes š.g. 23.februāra saistošos noteikumus Nr.4/2016 
„Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 

„Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei”” 
(turpmāk – grozījumi Saistošajos noteikumos) un papildināt domes 2015.gada 27.janvāra 
saistošos noteikumus Nr.1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 

pirmsskolas izglītības ieguvei” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ar citiem grozījumiem.  

Ir sagatavoti grozījumi Saistošajos noteikumos, izņemot VARAM iebildumu par atbalsta 

apmēra norādīšanu Saistošajos noteikumos un pašvaldības līdzfinansējuma pamatojuma 
(tāme) pievienošanu Saistošajiem noteikumiem.  

Dome secina, ka Izglītības likumā un Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos 

Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldības atbilstoši 
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai 

izglītības iestādei” (turpmāk – Noteikumi Nr.709) nav noteikts, ka saistošajiem noteikumiem 
būtu jāpievieno tāme. Izglītības likuma 17.panta 2.2 daļā ir noteikts, ka pašvaldība nosaka 
vidējās izmaksas un publisko tās un to aprēķināšanas kārtību savā mājaslapā internetā.  

VARAM norāda, ka pieprasīta informācija ir nepieciešama, lai ministrija varētu īstenot 
Noteikumu Nr.709 17.punktā ministrijai noteikto pienākumu un pārliecināties, ka pašvaldība, 

ir ievērojusi minēto noteikumu 6.un 7.punktā ietvertos kritērijus. Ņemot vērā, ka dome 
atsevišķi no citiem tās lēmumiem publicē savā mājaslapā gan lēmumu par līdzfinansējuma 
apmēru, gan tāmi, kurā atspoguļotas izdevumu pozīcijas un to izmaksas, VARAM ir 

iespējams patstāvīgi pārliecināties gan par līdzfinansējuma apmēru, gan aprēķina pamatotību, 
līdz ar to nepastāv šķēršļi ministrijai noteiktā pienākuma izpildei.  

Bez tam, līdzfinansējuma apmēru privātai pirmsskolas izglītības iestādei katru gadu nosaka ar 
atsevišķu domes lēmumu, kas stājas spēkā nekavējoties, savukārt, ja līdzfinansējuma apmērs 
tiks noteikts saistošajos noteikumos, tad mainoties līdzfinansējuma apmēram, būs jāveic 

grozījumi saistošajos noteikumos, kas stāsies spēkā tikai pēc to publicēšanas pašvaldības 
laikrakstā (vidēji 2 mēnešus vēlāk).   

Ņemot vērā minēto, grozījumu Saistošajos noteikumos 4.punkts atstājams negrozīts.  

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

1. Atcelt domes š.g. 23.februāra saistošos noteikumus Nr.4/2016 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu 
novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei””. 
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2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14/2016 „Grozījumi 2015.gada 27.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Par darba grupas izveidošanu autostāvvietu izvietojumam 

 (S.Grīnbergs) 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt lēmuma projektu ar SIA „Wesemann” pārstāvi.  

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

Pieņemt lēmumu Nr.67 „Par darba grupas izveidošanu autostāvvietu izvietojumam” un 

sagatavot to parakstīšanai.  

15.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Kalndores” lokālplānojuma izstrādes uzsākšana un 

darba uzdevuma apstiprināšana  

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.68 „Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Kalndores”” 
un sagatavot to parakstīšanai.  

16.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Nūrnieki” zemes vienības „Ziedoņi” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana  

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.69 „Par zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma “Nūrnieki” 

zemes vienībai “Ziedoņi”” un sagatavot to parakstīšanai.  

17.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Buses” un „Straumes” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.70 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 
īpašumiem „Buses” un „Straumes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas 

Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.71 „Par nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, 
„Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par atteikumu izsniegt atļauju mazās alus darītavas darbībai  

 (N.Krasnova) 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, 
A.KEIŠA, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, 
E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.72 „Par atteikumu izsniegt atļauju mazās alus darītavas darbībai” 

un sagatavot to parakstīšanai.  

20.§ 

Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.88 „Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai.  

21.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

21.1.Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā  

1. L.L., dzīvojoša  (adrese), savā š.g. 7.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/1632) lūdz 

piešķirt nomā Garkalnes ciema mazdārziņa zemesgabalu personīgas palīgsaimniecības 
uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu, 17. un 18.punktu,  

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

1. Piešķirt nomā līdz 2019.gada 31.decembrim L.L. daļu no nekustamā īpašuma 

Lazdu iela 7, Garkalne, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 
012 0184)  - mazdārziņa Nr.14 zemesgabalu 0,064 ha platībā.  

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 
3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra 

saistošiem noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada 
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 
kārtību” 2.1.apakšpunktu. 

4. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena 
mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.  

2. S.S., dzīvojoša  (adrese), savā š.g. 12.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/1716) lūdz 
piešķirt nomā Garkalnes ciema mazdārziņa zemesgabalu personīgas palīgsaimniecības 
uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu, 17. un 18.punktu,  

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

1. Piešķirt nomā līdz 2019.gada 31.decembrim S.S. nekustamā īpašuma  „Lazdas 8”, 
Garkalne, Ādažu nov. zemesgabalu  0,0474 ha platībā (zemes vienības kadastra 
apzīmējums 8044 012 0144).  

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 
personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai.  

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra 
saistošiem noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada 
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtību” 2.1.apakšpunktu. 
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4. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena 
mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.  

21.2. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā  

1. Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Inese Jaunzeme š.g. 7.aprīlī iesniedza iesniegumu (reģ. 
Nr.ĀND/1-18/16/1646) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums) iela X zemes 

0,1441 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz A.R. vārda, (deklarētā adrese), 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 Krievijas Federācijas pilsone  A.R., dzimusi (dzimšanas datums, vieta), 
iegūst īpašumā nekustamā īpašuma zemesgabalu 0,1441 ha platībā, (nosaukums) iela X, 

Kadaga, Ādažu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums) savrupmājas celtniecībai un 
uzturēšanai, lietošanas mērķa kods – 0601.     

2. Ukrainas pilsone O.K., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 13.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-
18/16/1730) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma - zemes 0,12 ha platībā, (nosaukums) 
iela X Garkalne, Ādažu nov., 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsone O.K., dzimusi (dzimšanas datums), iegūst īpašumā 
nekustamā īpašuma zemesgabalu 0,12 ha platībā, (nosaukums) iela X, Garkalne, Ādažu 

nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums) savrupmājas celtniecībai un uzturēšanai, 
lietošanas mērķa kods – 0601. 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 (V.Kuks) 

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

Pieņemt un sagatavot parakstīšanai: 
1) lēmumu Nr.73 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”; 
2) lēmumu Nr.74 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”; 

3) lēmumu Nr.75 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”; 
4) lēmumu Nr.76 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

23.§ 

Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā  

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.77 „Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā” 
un sagatavot to parakstīšanai.  

24.§ 

Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā  

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.78 „Par mantisko ieguldījumu SIA „Ādažu Namsaimnieks” 
pamatkapitālā” un sagatavot to parakstīšanai.  

25.§ 

Par darba grupas izveidošanu apstādījumu teritoriju labiekārtošanas, ierīkošanas un 

aizsardzības jautājumos 

 (I.Grīviņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.79 „Par saistošo noteikumu “Par apstādījumu teritoriju 
labiekārtošanu, ierīkošanu un aizsardzību” izstrādes darba grupas izveidošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai.  

26.§ 

Par Publiskās ārtelpas koncepcijas un Apstādījumu koncepcijas kopsavilkumu  

 (I.Grīviņa) 

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

Pieņemt Publiskās ārtelpas koncepcijas un Apstādījumu koncepcijas kopsavilkumu. 

27.§ 

Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā  

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.80 „Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) pakļautajiem amatiem 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.81 „Par dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) 

pakļautajiem amatiem” un sagatavot to parakstīšanai.  

29.§ 

Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.82 „Par 2015.gada pārskata apstiprināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

30.§ 

Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

 (A.Vaivade) 

E.PLŪMĪTE lūdz skaidrot, cik lielas izmaksas veido nepabeigtie būvniecības objekti, kas 
2015.gadā tika izslēgti no grāmatvedības uzskaites.  

A.VAIVADE informē, ka tika norakstīti ap 200 tūkst. EUR. Vērš uzmanību, ka, ja netiks 
veikti būvdarbi tirdzniecības laukumā, Gaujas ielā 7, tad arī šo nepabeigto būvniecības 

objektu būs jāizslēdz no grāmatvedības uzskaites.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.83 „Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no 
grāmatvedības uzskaites” un sagatavot to parakstīšanai.  

31.§ 

Par noteikumu projektu „Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un 

izmaksāšanas kārtība”  

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.5 „Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un 
izmaksāšanas kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai. 

32.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā  

 (G.Porietis) 

Darba samaksas nolikuma 4.5.punkts paredz, ka darbinieki saņem samaksu par darbu 
komisijās ne vairāk kā 25 % apmērā no individuāli noteiktās mēnešalgas par pilnas slodzes 

amatu. Pēc būtības, tas ir ārējā normatīvā aktā noteiktā nosacījuma paplašinājums un tāpēc ir 
izslēdzams. Savukārt nolikuma 8.4.punkts paredz, ka ja vakance netiek aizpildīta 6 mēnešu 
laikā, domes priekšsēdētājs, izpilddirektors vai iestādes vadītājs ierosina vakances 

likvidēšanas procesu. Izvērtējot pretendentu atlases gaitas rezultātus darbam pašvaldībā un, lai 
nodrošinātu racionālu darba organizāciju, nepieciešams izdarīt grozījumus domes 2014.gada 

22.aprīļa nolikumā Nr.9 „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums”. Pamatojoties 
uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

Izdarīt domes 2014.gada 22.aprīļa nolikumā Nr.9 „Ādažu novada pašvaldības darba 
samaksas nolikums” šādus grozījumus: 
1.1. izteikt 4.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.5. Darbinieki saņem darba samaksu par 

darbu komisijās ne vairāk kā 25 % apmērā no Darbiniekam individuāli noteiktās 
mēnešalgas, ja komisijas pienākumi neietilpst Darbinieka pastāvīgā amata (darba) 

pienākumos; 
1.2. izteikt 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā: „8.4. Ja vakance netiek aizpildīta 6 mēnešu 

laikā, domes priekšsēdētājs, domes izpilddirektors vai iestādes vadītājs ierosina 

vakances likvidēšanas procesu. Izņēmuma gadījumos domes izpilddirektors var 
lemt par vakances saglabāšanu līdz 1 gadam.” 

33.§ 

Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 
K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 
6 (J.ANTONOVS, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.84 „Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksā” un sagatavot to parakstīšanai.  

34.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „PTH”  

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.85 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „PTH”” 

un sagatavot to parakstīšanai.  
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35.§ 

Par gāzes parāda nomaksu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.86 „Par gāzes parāda nomaksu” un sagatavot to parakstīšanai.  

36.§ 

Par transporta līdzekļa nodošanu lietošanā  

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.87 „Par pašvaldības transporta līdzekļa izmantošanu” un sagatavot 
to parakstīšanai. 

37.§ 

Par grozījumiem bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konk ursa 

nolikumā 

 (E.Kāpa) 

Vērš uzmanību, ka bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa nolikums 
tika apstiprināts ar domes š.g. 29.marta rīkojumu Nr. ĀND/1-10-1/16/23 „Par radošo darbnīcu 
organizēšanu”, līdz ar to arī grozījumi rīkojumā ir jāapstiprina ar domes rīkojumu (nav 

nepieciešams domes lēmums).  

38.§ 

Par radošo darbnīcu programmu izvērtēšanas komisiju 

 (M.Sprindžuks) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.89 „Par radošo darbnīcu programmu izvērtēšanas komisiju” un 

sagatavot to parakstīšanai.  

39.§ 

Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos  

 (N.Krasnova) 

Pamatojoties uz VARAM š.g. 6.aprīļa atzinumu par domes š.g. 22.marta saistošajiem 
noteikumiem Nr.12/2016 „Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.90 „Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos” un 

sagatavot to parakstīšanai.  

40.§ 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 

29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās 

kārtības saistošie noteikumi”  

 (E.Kāpa) 

Dome izskatīja VARAM š.g. 19.aprīļa vēstuli Nr. 18-6/3050 (reģ. Nr. ĀND/1-18/16/1828-V) 
par domes š.g. 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.11/2016 „Grozījumi Ādažu novada 

domes 2012. gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada pašvaldības 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi), kurā lūgts 
nepublicēt saistošos noteikumus līdz Tieslietu ministrijas (turpmāk – ministrija) viedokļa 

noskaidrošanai. Ministrija savā š.g. 21.aprīļa vēstulē Nr.1-13.10/1575 „Par viedokļa sniegšanu 
par transportlīdzekļa vadīšanu sānslīdē” informē, ka par līdzīga regulējuma piemērošanu 
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ministrijā bija vērsusies Tukuma novada dome un jautājums tika izskatīts ministrijas kodeksa 
pastāvīgās darba grupas 2015.gada 8.oktobra sēdē, piedaloties arī VAS „Ceļu satiksmes 
drošības direkcija” pārstāvim. Iestādes vienojās, ka, ievērojot to, ka Ministru kabineta 

2015.gada 2.jūnija noteikumi Nr.279 „Ceļu satiksmes noteikumi” stājās spēkā tikai š.g. 
1.janvārī, nebūtu pieļaujama grozījumu izstrādē tikai viena grozījuma dēļ, tādēļ šobrīd 

Satiksmes ministrijā tiek apzināti un apkopoti visi jautājumi (tai skitā arī agresīvas braukšanas 
definējums), ko dēļ plānots veikt grozījumus minētajos noteikumos. Grozījumi varētu būt 
izstrādāti š.g. pavasarī, attiecīgi tiks izstrādāti grozījumi arī citos saistītos normatīvajos aktos. 

Ministrija uzskata, ka šobrīd nebūtu atbalstāma regulējuma par transportlīdzekļa vadīšanu 
sānslīdē ietveršana pašvaldību saistošajos noteikumos.  Arī VARAM savā š.g. 22.aprīļa 

vēstulē Nr. 17.18-1e/3178 „Par Tieslietu ministrijas viedokli” (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/1877-V) 
aicina pašvaldību atturēties no regulējuma par transportlīdzekļa vadīšanu sānslīdē ietveršanas 
Saistošajos noteikumos. Ierosina deputātiem atlikt domes š.g. 22.marta saistošo noteikumu 

Nr.11/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos 
Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” publicēšanu līdz 

attiecīgā normatīvā akta apstiprināšanas Ministru kabinetā.  

G.PORIETIS uzskata, ka dome nevar piekrist VARAM un ministrijas lūgumam nepublicēt 
saistošos noteikumus šādu iemeslu dēļ:  

1) administratīvo pārkāpumu likumdošanas uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko iekārtu, 
īpašumu un pilsoņu sociāli-ekonomiskās, politiskās un personiskās tiesības un brīvības, 

kā arī komersantu, iestāžu un organizāciju tiesības un likumīgās intereses, noteikto 
pārvaldes kārtību, valsts un sabiedrisko kārtību, nostiprināt likumību, novērst tiesību 
pārkāpumus, audzināt pilsoņus likumu precīzas un stingras ievērošanas garā, ieaudzināt 

viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu pilsoņu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves 
noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības 

priekšā; 
2) vadot transportlīdzekli apzinātā sānslīdē (driftā) uz laukumiem un citās vietās, kur tas 

nav atļauts, netiek bojāts ceļš (ceļa inženierbūves), bet gan ar šo transportlīdzekļu 

vadītāju rīcību tiek apdraudēts trešo personu īpašums, kā arī to personu veselība un 
dzīvība, kuri šķērso šīs vietas,  līdz ar to Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

140.pants neparedz saukt pie administratīvās atbildības transportlīdzekļa vadītājus, kuri 
apzināti vada transportlīdzekli sānslīdē.  

Uzskata, ka normatīvo aktu izstrādes, saskaņošanas un pieņemšanas process valsts pārvaldes 

institūcijās prasīs ilgāku laiku, nekā minēts ministrijas vēstulē un pašvaldība šā iemesla dēļ 
nevar atlikt saistošo noteikumu publicēšanu. Ierosina pēc attiecīgā normatīvā akta 

apstiprināšanas Ministru kabinetā, veikt atbilstošus grozījumus saistošajos noteikumos.  

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

1. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas š.g. 19.aprīļa Nr. 18-

6/3050 atzinumam un š.g. 22.aprīļa atzinumam Nr. 17.18-1e/3178. 
2. Publicēt domes š.g. 22.marta saistošos noteikumus Nr.11/2016 „Grozījumi Ādažu novada 

domes 2012. gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. 

3. Lēmumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

41.§ 

Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām 

 (E.Kāpa) 

Administratīvas komisijas loceklis Oskars Feldmanis savā š.g. 24.marta iesniegumā 
Nr.ĀND/1-18/16/1441 lūdz atbrīvot viņu no darba komisijā, pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta ceturto daļu un Ādažu 
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pašvaldības policijas vecākās inspektores Evijas Rūdolfas–Spēkas iesniegumu ar lūgumu 
apstiprināt viņu par Administratīvās komisijas locekli.  

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

Pieņemt lēmumu Nr.92 „Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām” un sagatavot 
to parakstīšanai. 

*** 

E.KĀPA ierosina izskatīt darba kārtības 42. un 43.jautājumu kopā.  

Deputāti atbalsta priekšlikumu. 

*** 

42.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

43.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

 (E.Kāpa) 

Evija Rūdolfa-Spēka savā š.g. 7.aprīļa iesniegumā lūdz atļaut savienot Administratīvās 
komisijas locekļa amatu ar Ādažu pašvaldības policijas vecākā inspektora amatu un 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar SIA „ENIA” valdes locekles amatu. E.Rūdolfa-
Spēka apliecina, ka, kļūstot par Administratīvās komisijas locekli un apvienojot amatus, 
nebūs interešu konflikts un amatu apvienošana nebūs pretrunā ar valsts amatper sonai 

saistošām ētikas normām, kā arī nekaitēs tiešo pienākumu veikšanai.  

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

Pieņemt lēmumu Nr.93 „Par amatu savienošanas atļauju” un lēmumu Nr.94 „Par amatu 
savienošanas atļauju” un sagatavot tos parakstīšanai. 

44.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.2/2016 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 
2016.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.  

Informē par autoceļu fonda izlietojumu (darba kārtības 6.jautājums).  

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

Pieņemt informāciju zināšanai.  

45.§ 

Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Vitebsku (Baltkrievija)  

 (M.Sprindžuks) 

Pamatojoties uz Vitebskas novada izpildkomitejas š.g. 6.aprīļa vēstuli (reģ. Nr. ĀND/1-
18/16/1750-V), domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ir uzaicināts piedalīties V 

Starptautiskajā ekonomiskajā forumā „Inovācijas. Investīcijas. Perspektīvas”, š.g. 12. un 
13.maijā, Vitebskā (Baltkrievija). Komandējuma mērķis – veicināt Latvijas–Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbību reģionālajā un ekonomiskajā jomā.  
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E.PLŪMĪTE lūdz skaidrot par rezultātiem pēc domes priekšsēdētāja komandējuma uz 
Pleskavu (Krievija)2, kā arī kāpēc netiek dibināta sadarbība ar kaimiņvalstīm – Lietuvu un 
Igauniju. 

M.SPRINDŽUKS skaidro, ka viņš informēja domes deputātus par komandējuma rezultātiem 
jau 2015.gadā, kā arī vērš uzmanību, ka uzaicinājums piedalīties forumā Vitebskā ir saņemts, 

pateicoties dalībai iepriekšējā forumā Pleskavā.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10.punk tu, Ministru 
kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi” 8.punktu un Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra noteikumiem 
„Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, 
M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 2 (E.PLŪMĪTE, 

E.ŠĒPERS), DOME NOLEMJ:  

1. Norīkot domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku komandējumā uz 4 (četrām) dienām, 

no š.g. 11.maija līdz 14.maijam uz Vitebsku (Baltkrievija). 
2. Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma dienas naudu 100 % 

apmērā par 4 dienām – EUR 29,00 (divdesmit deviņi eiro un 00 centi) dienā, kā arī 

izdevumus, kas saistīti ar ceļojuma dokumentu noformēšanu un apdrošināšanu, pēc 
attaisnojuma dokumentu iesniegšanas.  

3. Izdevumus segt no Pārvaldes budžeta līdzekļiem (EKK 2121, 2122). 
4. Trīs darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma domes priekšsēdētājam 

iesniegt Grāmatvedības daļā atskaiti par komandējumu un izdevumu attaisnojumu 

dokumentus noteikumos „Par komandējumiem un darba braucieniem” noteiktajā 
kārtībā. 

5. Domes priekšsēdētāja darba pienākumus M.Sprindžuka prombūtnes laikā uzdot veikt 
domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Pēterim Balzānam.  

6. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – galvenā grāmatvede A.Vaivade.  

46.§ 

Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Sandviken, Gävleborg (Zviedrija)  

 (M.Sprindžuks) 

Pamatojoties uz Baltijas jūras komisijas (Conference of Peripheral Maritime Regions of 
Europe (CPMR)) š.g. 18.aprīļa ielūgumu, kā arī Rīgas plānošanas reģiona š.g. 22.aprīļa 
elektronisko vēstuli, domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks ir uzaicināts piedalīties CPMR 

ģenerālajā asamblejā š.g. 25.-27.maijā, Sandviken, Gävleborg (Zviedrija). Komandējuma 
mērķis – piedalīties asamblejā par pašvaldībai svarīgām attīstības tēmām, kā arī veicināt 

Baltijas jūras valstu sadarbību reģionālajā un ekonomiskajā jomā, veidojot pašvaldībai 
svarīgus kontaktus. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
10.punktu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” 8.punktu un Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra 
noteikumiem „Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

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

1. Norīkot domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku komandējumā uz 3 (trīs) dienām, no 
š.g. 25.maija līdz 28.maijam uz Sandviken, Gävleborg (Zviedrija).  

2. Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma dienas naudu 100 % 
apmērā par 3 dienām – EUR 40,00 (četrdesmit eiro un 00 centi) dienā, kā arī 

izdevumus, kas saistīti ar ceļojuma dokumentu noformēšanu un apdrošināšanu.  

                                                 
2
 No 2015.gada 19.novembra līdz 20.novembrim. 
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3. Izdevumus segt no Pārvaldes budžeta līdzekļiem (EKK 2121, 2122). 
4. Trīs darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma M.Sprindžukam iesniegt 

Grāmatvedības daļā atskaiti par komandējumu un izdevumu attaisnojumu dokumentus 

noteikumos „Par komandējumiem un darba braucieniem” noteiktajā kārtībā. 
5. Domes priekšsēdētāja darba pienākumus M.Sprindžuka prombūtnes laikā uzdot veikt 

domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam P.Balzānam.  
6. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi – galvenā grāmatvede A.Vaivade.  

47.§ 

Par grozījumu noteikumos „Noteikumi par komandējumiem un darba braucieniem”  

 (G.Porietis) 

Domes 2014.gada 25.februāra iekšējos noteikumos Nr.2 „Noteikumi par komandējumiem un 

darba braucieniem” nav noteikta kārtība rīcībai gadījumos, ja pašvaldības iestādes plāno 
komandējumus, kuros varētu piedalīties arī vēlētas amatpersonas vai Administrācijas 
darbinieki, tādejādi apvienojot pašvaldības iestādes komandējuma mērķus ar pašvaldības 

citām aktuālām interesēm, piemēram, pieredzes apmaiņai vai sadarbības projektu iespēju 
apzināšanai ar komandējuma vietas pašvaldību, iestādi vai organizāciju.  Pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

Izdarīt grozījumu domes 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.2 „Noteikumi par 

komandējumiem un darba braucieniem”, papildinot tos ar šādu jaunu 13.1.punktu: „13.1 
Pašvaldības iestāžu vadītāji veic komandējumu apzināšanu vai iespēju pieteikties dalībai 

struktūrfondu un sadraudzības programmās. Saņemot uzaicinājumu no pasākumu 
rīkotāja vai struktūrfondu un sadraudzības programmu koordinatora, kā arī pastāvīgi 
ierosinot komandējumu, iestādes vadītājs par to iespējami ātri paziņo domes 

priekšsēdētājam un domes izpilddirektoram, kuri izvērtē Pašvaldības ieinteresētību 
komandējumā vai dalībā struktūrfondu un sadraudzības programmā un norīko vēlētas 

amatpersonas vai Administrācijas darbiniekus dalībai komandējumā. Pašvaldības 
iestāžu vadītājiem, iesniedzot pieteikumu struktūrfondu un sadraudzības programmu 
koordinatoram, jāņem vērā kopējais apstiprinātais Pašvaldības dalībnieku skaits, t.sk., 

vēlētas amatpersonas un Administrācijas darbinieki.”. 

48.§ 

Par domes sēdi š.g. maijā  

 (M.Sprindžuks) 

Ierosina domes kārtējo sēdi organizēt š.g. 31.maijā.  
 

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

Organizēt domes kārtējo sēdi š.g. 31.maijā.  

Sēde slēgta 2016.gada 26.aprīlī, plkst. 16.02.  
 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 
 
Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


