
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 27.septembrī                     Nr.15 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti 1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

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

deputāte), V.KLEBEKO (S), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), 

E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), 

N.ZVIEDRIS (V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.ANTONOVS (S), A.BRŪVERS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BĒRZIŅŠ, S.GRĪNBERGS, I.HENILANE, S.KAŠA, E.KĀPA, 

V.KUKS, K.MIĶELSONE, N.MASAĻSKIS, S.MŪZE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, 

P.SABĻINS, V.SALENIECE, A.SPRICIS, A.VAIVADE. 

citi: iedzīvotājs N.BREIDAKS, Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE, SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” valdes loceklis J.KRŪZE, biedrības “Sporta klubs BMX Ādaži” pārstāvis 

A.MOŽEIKO, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktores vietniece I.OTAŅĶE, 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktore I.PATMALNIKA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

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

M.SPRINDŽUKS ierosina, ņemot vērā nepieciešamību steidzami sagatavot dokumentus 

iesniegšanai Finanšu ministrijā, domes finansistes sagatavotos jautājumus izskatīt kā pirmos 

sadaļā „Steidzamie jautājumi”, kā arī papildināt darba kārtību ar 9.jautājumu „Par Ādažu 

novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.174 „Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” izpildes gaitu”. 

Aicina apstiprināt darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes š.g. 27.septembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

Steidzamie jautājumi: 

1. Par aizņēmumu Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta īstenošanā. 

                                                 
1 Sākot ar š.g. 16.maiju domes sēžu protokolos tiek norādīta deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse; S – Saskaņa; V – Vienotība; ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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2. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā. 

3. Par nomas maksas noteikšanu. 

4. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. 

I. Informācija: 

5. Pārskats par pašvaldības darbu. 

6. Par K.Sprūdes š.g. 23.septembra iesniegumu. 

7. Par SAM un citu investīciju projektu attīstības gaitu un sasniegtiem rezultātiem Ādažu 

novadā. 

8. Par jaunās skolas ēkas projekta attīstību un esošo situāciju. 

9. Par Ādažu novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.174 „Par SIA „Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” izpildes gaitu. 

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

10. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

11. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Skolas ielā 24 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

12. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Nūrnieki” zemes vienības „Ziedoņi” zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu. 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 50 un 

Draudzības ielā 52 un Draudzības ielas un Podnieku-Attekas ielu krustojuma 

konceptuālo risinājumu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par jaunās skolas ēkas un pieguļošo dzīvojamo ēku kvartāla attīstību. 

15. Par projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu. 

16. Par izmaiņām reģionālā vietējās nozīmes maršrutā Nr.5721. 

17. Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību. 

18. Par lēmuma projektu „Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra amatu sarakstā”. 

19. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

20. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

21. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā Everything begins with the first step. 

22. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā A Child is a World. 

23. Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas budžetā. 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.08.2016. lēmumā Nr.170 „Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”. 

25. Zemes jautājumi. 

26. Ādažu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas reglaments. 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

30. Par materiālās palīdzības pabalstu ieviešanu daudzbērnu ģimenēm. 

31. Par grozījumiem lēmumā par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām. 

32. Par maksas noteikšanu kultūras pasākumu nodrošināšanā Ādažu Kultūras centrā. 

33. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.13 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 
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34. Par grozījumiem 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par 

pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai”. 

35. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā. 

V. Citi jautājumi: 

36. Par īres līguma pārslēgšanu. 

37. Par iztikas minimumu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

38. Par profesionālās izglītības programmas īstenošanu Ādažu vidusskolā 2016.gadā. 

39. Par deputātu iesniegumu. 

- Slēgtā daļa - 

40. Par transporta izdevumu segšanu. 

41. Par nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanu. 

1.§ 

Par aizņēmumu Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta īstenošanā 

 (S.Mūze) 

Š.g. 16.augustā noslēdzās iepirkumu procedūra ar identifikācijas numuru ĀND 2016/164 

„Jaunas skolas ēkas Ādažos projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi”, par kopējo 

summu 425085,10 EUR (ieskaitot PVN) un š.g. 6.augustā -iepirkumu procedūra ar 

identifikācijas numuru ĀND 2016/84 „Inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi jaunas 

izglītības iestādes Ādažos projektēšanas un būvniecības ietvaros” par kopējo summu 94 864 

EUR (ieskaitot PVN). Ierosina noteikt, ka projekta „Jaunas izglītības iestādes projektēšana un 

ar to saistītie inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumi” izmaksas ir līdz 357 567,11 EUR, 

kas 341 860 EUR apmērā tiek segtas no aizņēmuma līdzekļiem. Aizņēmumu 2016.-

2017.gadā, nepārsniedzot izmaksu apjomu, plānots ņemt no Valsts kases, ar atmaksas termiņu  

5 gadi un  aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2018.gada martu. 

M.SPRINDŽUKS, S.MŪZE, E.PLŪMĪTE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA debatē [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.03.17 – 0.05.54] par: 

1. aizņēmuma ņemšanas nosacījumiem; 

2. SIA „AC Konsultācijas” pētījuma rezultātiem par tehniski sociāli ekonomiskā 

pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā; 

3. Ādažu vidusskolas telpu kapacitāti un ēkas specifiku. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” – 4 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), 

V.KLEBEKO (S), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.176 „Par aizņēmumu Ādažu novada pašvaldības jaunas izglītības 

iestādes projektēšanas un ar to saistīto inženiertehniskās uzraudzības pakalpojumu 

finansēšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2016.gadā 

 (S.Mūze) 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 11.jūlija 

noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī izpildot Izglītības likuma 17.panta 2.² daļā 

paredzēto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības 



 4 

programmā nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs atbilstoši 

izglītojamo skaitam uz š.g. septembra sākumu, tika apzināts izglītojamo skaits Ādažu novada 

pašvaldības izglītības iestādēs: 

1) Ādažu PII – 350 audzēkņi, no kuriem 6 ir deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 2, 

Garkalnē – 2, Ventspilī – 1, Stopiņos – 1); 

2) Kadagas PII – 166 audzēkņi, no tiem 33 ir deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 9, 

Gulbenē un Saulkrastos 3 (katrā), Carnikavā, Brocēnos un Madonā – 2 (katrā), 

Garkalnē, Jūrmalā, Engurē, Ķegumā, Grobiņā, Burtniekos, Saldū, Iecavā, Ludzā, 

Siguldā, Vecumniekos un Amatā - 1 (katrā)); 

3) Ādažu vidusskolā – 1315 skolēni, no kuriem 157 ir deklarēti citās pašvaldībās 

(Carnikavā – 53, Rīgā – 52, Garkalnē – 33, Limbažos – 3, Saulkrastos, Alojā, 

Salacgrīvā, Baldonē, Grobiņā, Jēkabpilī, Kocēnos, Krimuldā, Liepājā, Ventspilī, 

Madonā, Ropažos, Rūjienā, Salaspilī, Sējā un Vecumniekos – 1 (katrā)). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, kā arī to, ka jautājums š.g. 20.septembrī tika atbalstīts Finanšu 

komitejā,  

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

Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs no š.g. 1.septembra saskaņā ar 1.pielikumu. 

3.§ 

Par nomas maksas noteikšanu 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.177 „Par nomas maksas noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” – 4 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), 

V.KLEBEKO (S), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.2/2016 „Saistošie noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

5.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildot domes š.g. 31.augusta lēmumu Nr.174 „Par SIA „Ādažu Ūdens” notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”, SIA „Ādažu Ūdens” š.g. 5.septembrī noslēdza 

līgumu ar SIA „Monum” par Ādažu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu paplašinājuma 

būvniecību. 

2. KNAB aizlieguma rezultātā nav izpildīts domes 2015.gada 30.jūnija lēmumā Nr.120 „Par 

Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi” 

noteiktais pienākums īpašniekam veikt laivu mājas nojaukšanu „Magoņkrastos”, Baltezera 

ciemā. 
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3. Nav izpildīts domes š.g. 31.maija lēmums Nr.117 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas 

izveidošanu”” – tirdzniecības laukuma attīstības darba grupai līdz š.g. 5.jūlijam bija 

jāsniedz domei priekšlikumi tirdzniecības laukuma attīstības risinājumiem un to 

realizācijas plānu. Līdz šai dienai priekšlikumi nav saņemti. 

4. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes multifunkcionālā halle ir sagatavota pieņemšanai 

ekspluatācijā un tās atklāšanas svinīgais pasākums paredzēts š.g. 30.septembrī. 

5. Kadagas ciemā ir izbūvēts lielgabarīta atkritumu savākšanas laukums. Paziņojums par tā 

darbības uzsākšanu tiks izsludināts atsevišķi. 

6. Ir parakstīti līgumi par Gaujas ielas A rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi un 

būvniecību, kā arī par jaunas skolas tehniskā projekta izstrādi. 

7. Pašvaldības izglītības iestādes ir atsākušas darbu. Ādažu vidusskolā mācās 1315 skolēni 

(par 65 vairāk, kā pirms gada), Ādažu Mākslas un mūzikas skolā – 651 audzēkņi (par 29 

mazāk, kā pirms gada), Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā – 400 audzēkņi (skaits nav 

mainījies), Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē – 355 izglītojamie (ir 2 brīvas vietas), 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē – 167 izglītojamie (ir 11 brīvas vietas). 

8. Ir noslēgušies divi domes rīkotie konkursi – fotokonkursam „Mans Ādažu fotostāsts” tika 

pieteikti 36 foto, savukārt konkursā atbalstam biznesa idejām piedalījās 3 pretendenti. 

9. Ir izpildīti Alderu parka kultūratbalsta un Eiropas Mobilitātes pasākumi, domei ir 

izveidota jauna mājaslapa, kā arī ir izveidots videomateriāls par pašvaldības „Gaujas 

svētkiem” (https://www.youtube.com/watch?v=-xS8IEp7hFg). 

10. Domes Iepirkumu komisija š.g. 2., 6., 14., 20. un 21.septembrī veica starp domi un SIA 

„Baltic Restaurants Latvia” noslēgtā skolēnu ēdināšanas pakalpojuma un telpu nomas 

līguma izpildes pārbaudi Ādažu vidusskolā. Būtiski pārkāpumi netika konstatēti. 

E.PLŪMĪTE, V.BULĀNS, K.MIĶELSONE, M.SPRINDŽUKS, J.KRŪZE, P.BALZĀNS, 

A.SPRICIS, G.PORIETIS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.13.11 – 0.21.58] par: 

1. neskaidro situāciju attiecībā uz SIA „Ādažu desu darbnīca” īpašnieka J.Saukas 

plāniem uz teritorijas attīstību Gaujas ielā 7; 

2. uzdevumu darba grupai un nepieciešamību tai sagatavot rezultatīvo materiālu; 

3. ierosinājumu izskatīt jautājumu par tirdzniecības laukuma attīstības koncepcijas 

izstrādi Attīstības komitejas š.g. 11.oktobra sēdē. 

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

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Izskatīt Attīstības komitejā š.g. 11.oktobrī jautājumu par turpmākām darbībām 

tirdzniecības laukuma attīstības koncepcijas izstrādē. 

6.§ 

Par K.Sprūdes š.g. 23.septembra iesniegumu 

 (M.Sprindžuks) 

K.Sprūde savā š.g. 23.septembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4472-S) informē, ka ar 

š.g. 18.novembri atgriezīsies deputāta amatā no bērna kopšanas atvaļinājuma. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

7.§ 

Par SAM un citu investīciju projektu attīstības gaitu un sasniegtiem rezultātiem Ādažu 

novadā 

 (K.Miķelsone) 

Informē par investīciju projektu gaitu un to rezultātiem (2.pielikums). 

https://www.youtube.com/watch?v=-xS8IEp7hFg
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M.SPRINDŽUKS un V.BULĀNS pateicas K.Miķelsonei par ieguldīto darbu un augstiem 

rezultātiem Ādažu novada attīstībā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

8.§ 

Par jaunās skolas ēkas projekta attīstību un esošo situāciju 

 (K.Miķelsone, P.Sabļins) 

Informē par jaunās skolas ēkas projekta attīstību un esošo situāciju (3.pielikums). 

P.SABĻINS informē par satiksmes organizācijas shēmu Gaujas ielas A pārbūves laikā un 

jaunas skolas ēkas būvdarbu laikā (4.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, P.SABĻINS, E.PLŪMĪTE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.54.11 – 0.57.46] par: 

1. satiksmes organizācijas shēmu un autotransporta piekļuves iespēju SIA „Ādažu 

Slimnīca” teritorijai; 

2. satiksmes ierobežojumiem un piekļuvi privātajai pirmsskolas izglītības iestādei 

„Pasaku valstība”; 

3. remontdarbu veikšanu labvēlīgajos laika apstākļos (līdz -50 C). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

9.§ 

Par Ādažu novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.174 „Par SIA „Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” izpildes gaitu 

 (J.Neilands) 

SIA „Ādažu Ūdens” (turpmāk – SIA) š.g. 5.septembrī noslēdza līgumu ar SIA „Monum” par 

projekta „Ādažu NAI jaudas palielināšana” īstenošanu. Vērš uzmanību, ka pie esošās 

komunikāciju noslodzes un Ādažu novada attīstības plāniem ir nepieciešama jaudas 

palielināšana, izbūvējot trešo aerotenku, lai nodrošinātu iespēju pakalpojumu lietotājiem 

saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus.  

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

10.§ 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums 

 (I.Patmalnika) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.15 „Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikums” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

11.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Skolas ielā 24 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.178 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Skolas ielā 24” un sagatavot to parakstīšanai. 
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12.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Nūrnieki” zemes vienības „Ziedoņi” zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo nav saņemta zemes vienības īpašnieka piekrišana. 

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

Atlikt jautājuma „Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Nūrnieki” zemes vienības 

„Ziedoņi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu” izskatīšanu. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz ziņotāja ierašanās brīdim. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

14.§ 

Par jaunās skolas ēkas un pieguļošo dzīvojamo ēku kvartāla attīstību 

 (M.Sprindžuks) 

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

(RA), V.KLEBEKO (S), J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” – 3 (A.KEIŠA 

(neatkarīgā deputāte), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 

nav, DOME NOLEMJ:   

Pieņemt lēmumu Nr.179 „Par jaunās skolas ēkai pieguļošā dzīvojamo ēku kvartāla 

attīstību” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana 

ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

īstenošanu 

 (G.Dundure) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.180 „Par projekta „Muižas ielas industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par izmaiņām reģionālā vietējās nozīmes maršrutā Nr.5721 

 (A.Spricis) 

Ādažu novada iedzīvotāji savā š.g. 22.augusta kolektīvajā iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

1816/3776-B) lūdz nodrošināt Ādažu novada Stapriņu ciema (Andromedas, Īrisu, Viršu, 

Vaivariņu, Īvju un Sārteņu ielas) dzīvojošo skolēnu nokļūšanu uz Ādažu vidusskolu un 

atpakaļ. Šī Stapriņu ciema daļa līdz šim nebija iekļauta sabiedrisko pārvadājumu maršrutā, 

pēc domes rīcībā esošās informācijas, tajā dzīvo 11 Ādažu vidusskolas skolēni. 

Rīgas plānošanas reģions savā š.g. 13.septembra vēstulē Nr.NOS-5/47 „Par skolēnu 

pārvadājumu nodrošināšanu” iesaka veikt izmaiņas esošajā reģionālā vietējā nozīmes 

maršrutā Nr.5721 Ādaži–Krastupes iela–Atari.  

Starp Ādažu novada domi, SIA „Autotransporta direkcija” un SIA „Ekspress Ādaži” (turpmāk 

– Pārvadātājs) š.g. 12.martā tika noslēgts līgums Nr.ATD/ST-2014/01-E (turpmāk – Līgums) 

par pārvadājumu veikšanu reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5721. Minētais maršruts 
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tika izveidots sakarā ar nepieciešamību nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādēm 

un atpakaļ mājās attālākos Ādažu novada ciemos un to līdzfinansē Ādažu novada dome. 

Jautājums par izmaiņām maršrutā Nr.5721 ir jāizskata Sabiedriskā transporta padomē. 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, trešās daļas 14.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. un 19.punktu, MK 2012.gada 15.maija noteikumiem 

Nr.341” Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu 

saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, 

ņemot vērā, ka jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas 20.09.2016. sēdē,  

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

1. Atbalstīt izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutā Nr.5721 Ādaži-Krastupes iela-Atari un 

lūgt SIA „Autotransporta direkcija” iesniegt priekšlikumu Sabiedriskā transporta padomei 

lēmuma pieņemšanai par pasažieru pārvadājumu maršruta izmaiņām, iekļaujot tajā 

Stapriņa ciema daļu, kur līdz šim nebija nodrošināti sabiedriskā transporta pakalpojumi. 

2. Izmaiņu sabiedriskā transporta maršrutā apstiprināšanas gadījumā turpināt domes 

uzņemtās saistības š.g. 12.marta līgumā Nr.ATD/ST-2014/01-E par pārvadājumu veikšanu 

reģionālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5721 noteiktajā kārtībā, t.sk., kompensējot 

Pārvadātājam zaudējumus, kas radīsies nodrošinot sabiedriskā transporta pakalpojumus. 

17.§ 

Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.24/2016 „Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un 

aizsardzību” un sagatavot tos parakstīšanai. 

*** 

P.SABĻINS atgriežas sēdē. 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt 13.jautājumu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 50 un 

Draudzības ielā 52 un Draudzības ielas un Podnieku-Attekas ielu krustojuma 

konceptuālo risinājumu 

 (P.Sabļins) 

Ziņo par Draudzības ielas un Podnieku-Attekas ielu krustojuma konceptuālo risinājumu 

(5.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, P.SABĻINS, S.GRĪNBERGS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

1.14.32 – 1.22.07] par: 

1. piedāvāto krustojuma konceptuālo risinājumu: sarkanām līnijām, nekustamo īpašumu 

Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52 iespējamo apgrūtinājumu, krustojuma 

šķērsošanas iespējām dažādos virzienos; 

2. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu, virzīt to izskatīšanai Attīstības komitejā š.g. 

11.oktobrī un, domes ārkārtas sēdes gadījumā, pieņemt lēmumu par zemes ierīcības 

projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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1. Atlikt jautājuma „Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības 

ielā 50 un Draudzības ielā 52 un Draudzības ielas un Podnieku-Attekas ielu 

krustojuma konceptuālo risinājumu” izskatīšanu. 

2. Virzīt jautājumu izskatīšanai Attīstības komitejas š.g. 11.oktobra sēdē. 

18.§ 

Par lēmuma projektu „Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra amatu sarakstā” 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.181 „Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra amatu sarakstā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 (E.Kāpa, I.Bērziņš) 

Jautājums par biedrības „Sporta klubs „BMX Ādaži”” (turpmāk – biedrība) š.g. 9.septembra 

iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4161-L) ar lūgumu piešķirt ilgtermiņa nomā uz 12 gadiem 

zemes gabala daļu 1,4407 ha platībā no nekustamā īpašuma „Kadagas attīrīšanas ietaises”, 

Kadagā, BMX parka izveidei tika izskatīts Attīstības komitejā š.g. 13.septembrī un Finanšu 

komitejā š.g. 20.septembrī. Informē par š.g. 26.septembrī notikušo nekustamā īpašuma 

apsekošanu, esošo komunikāciju pieejamību un iespēju pieslēgt elektrību parka vajadzībām 

(aptuvenas izmaksas 300 EUR). Vērš uzmanību, ka ir samazināta elektrības jauda 

nekustamajā īpašumā esošajām elektrotīklam. 

I.BĒRZIŅS skaidro, ka jauda samazināta no 100 A līdz 20 A, bet pastāv iespēja palielināt to 

līdz 40 A. Informē, ka zemesgabalā nav iespējams izmantot ūdensvadu, kas ir bojāts un nav 

atjaunojams. 

I.BĒRZIŅŠ, A.MOŽEIKO, E.KĀPA, M.SPRINDŽUKS, V.BULĀNS, J.NEILANDS, 

E.PLŪMĪTE, K.DĀVIDSONE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.28.25 – 1.49.10] 

par: 

1. zemesgabalā esošajām komunikācijām; 

2. A.MOŽEIKO informē, ka nekustamais īpašums atbilst BMX parka iecerei, kā arī 

ierosina, ņemot vērā, ka biedrībai ir piešķirts sabiedriskās labuma organizācijas 

statuss, piešķirt nekustamo īpašumu ilgtermiņa nomā uz 10 gadiem; 

3. iespēju pieslēgt elektrību zemes gabalam, kontrolskaitītāja ierīkošanu, un ar to 

saistītiem izdevumiem; 

4. biedrības pienākumiem t.sk., BMX trases publisko pieejamību, drošības noteikumu 

izstrādi un ievērošanu, u.c. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.182 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 (I.Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.183 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā Everything begins with the first step 

 (D.Dumpe) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – 1 (V.KLEBEKO (S)), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.184 „Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā Everything begins with the first 

step” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības skolu 

izglītības sektora projektā A Child is a World 

 (D.Dumpe) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – 1 (V.KLEBEKO (S)), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.185 „Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 

stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektora projektā A Child is a World” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas budžetā 

 (I.Otaņķe) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par papildu līdzekļu piešķiršanu Ādažu Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas budžetā” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.08.2016. lēmumā Nr.170 „Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

 (D.Puķīte) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.187 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.08.2016. lēmumā 

Nr.170 „Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

25.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

1. Krievijas Federācijas pilsone P.B, dzīvojoša (adrese), savā š.g. 24.augusta iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/16/3831) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums) iela 

(numurs), Divezeri, Ādažu nov., zemes 0,7765 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 
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uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” ((P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), V.KLEBEKO (S), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), 

E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V))), „pret” – 1 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte),), „atturas” 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone P.B., dzimusi (dzimšanas datums), iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Divezeri, Ādažu nov., 

zemesgabalu 0,7765 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) 

dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai, lietošanas mērķa kods – 0601.    

2. Latvijas Republikas nepilsonis J.A., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 2.septembra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4019) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums) iela 

(numurs), Kadaga, Ādažu nov., zemes 0,1353 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis J.A., (personas kods), iegūst īpašumā 

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

0,1353 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) dzīvojamās mājas 

celtniecībai un uzturēšanai. 

26.§ 

Ādažu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas reglaments 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt reglamentu Nr.16 „Ādažu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas reglaments” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.188 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.189 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par materiālās palīdzības pabalstu ieviešanu daudzbērnu ģimenēm 

 (A.Vaivade) 

1. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 12.punkts nosaka atvieglojumus 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem - 50 % no aprēķinātās nodokļa summas, bet ne 

vairāk par 427 EUR par dzīvojamām mājām, ja īpašniekiem taksācijas gada 1.janvārī ir 

trīs un vairāk bērni, vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē 

ievietoti bērni) un, ja personai vai tās laulātajam šajā īpašumā ir deklarētā dzīvesvieta 

kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. 

2. Domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Par audzēkņu vecāku 

līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”, domes 2014.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolā” un domes 2015.gada 22.septembra lēmumā Nr.169 „Par maksas 

pakalpojumiem un nomas maksas noteikšanu ĀPII”, ir noteiktas atlaides daudzbērnu 

ģimenēm: 

a. ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un viens vai divi no viņiem apgūst kādu 

no programmām, līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 

50%;      

b. ģimenē, kurā kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs vai vairāk no viņiem apgūst kādu 

no programmām, līdzfinansējuma maksa par katru programmu tiek samazināta par 

65%.  

3. Domes 2010.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās 

palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 19.punktā ir noteikts pabalsts ēdināšanai 

trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs - 1,49 EUR par 

bērnu dienā un nav noteikts pabalsts ēdināšanai daudzbērnu ģimenēm. 

4. Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, š.g. 1.septembrī Ādažu novadā bija deklarētas 204 

ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērni (kopā 633 bērni) šādās vecuma grupās: 

a. 227 bērni vecumā 1,5 - 6 gadi (pirmsskolas vecums); 

b. 166 bērni vecumā 11 - 15 gadi (5.-9. klašu skolēni); 

c. 50 bērni vecumā 16 - 18 gadi (10.-12. klašu skolēni); 

d. 190 – pārējā vecuma bērni. 

Priekšlikums: 

Ieviest jaunu pabalstu daudzbērnu ģimenēm ēdināšanai, ar mērķi atbalstīt Ādažu novadā 

deklarētās daudzbērnu ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, tādejādi sniedzot materiālu atbalstu 

bērnu pamatvajadzību nodrošināšanai. 

Pabalsta piešķiršanas kritēriji: 

1) Daudzbērnu ģimene - persona (ģimene), kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās 

laulātajam ir 3 vai vairāk bērni, vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu 

ģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērni pēc pilngadības 

sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās 

izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 

gadu vecuma sasniegšanai; 

2) Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamais vai vispārējās izglītības iestādes 5.-

12.klases skolēns un vismaz viens no vecākiem ir deklarējis savu pamata dzīvesvietu 

Ādažu novada teritorijā. 

Pabalsta apmērs: 

1) pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam 1,25 EUR dienā; 

2) izglītības iestādes 5.-9.klases skolēnam 0,70 EUR dienā; 

3) izglītības iestādes 10.-12.klases skolēnam 0,70 EUR dienā. 
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Pabalstam piešķiramos līdzekļus pārskaita pabalsta saņēmējam atbilstoši faktiskajam 

apmeklējumam un iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem par ēdināšanas izdevumu 

apmaksu. 

Pabalsta ieviešanas ietekme uz pašvaldības budžetu 2017.gadā un turpmāk: 

Pabalsta ieviešanai 2017.gadā nepieciešami: 

1)  65546 EUR – atbalstam pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem no daudzbērnu 

ģimenēm (227 bērni x 11 mēneši x 21 diena x 1.25 EUR/ dienā); 

2) 21962 EUR – atbalstam izglītības iestādes 5.-9. klases skolēniem no daudzbērnu 

ģimenēm (166 skolēni x 9 mēneši x 21 diena x 0,70 EUR/pusdienām); 

3)  6615 RUR – atbalstam izglītības iestādes 10.-12. klases skolēniem no daudzbērnu 

ģimenēm (50 skolēni x 9 mēneši x 21 diena x 0,70 EUR/pusdienām). 

Pabalstam plānots novirzīt finanšu līdzekļus no mērķdotācijas ēdināšanai neizlietotā atlikuma 

un pārējo – no pašvaldības pamatbudžeta. Lai nodrošinātu pabalsta ieviešanu ar 2017.gada 

1.janvāri, nepieciešams izstrādāt un pieņemt jaunus saistošos noteikumus. Jautājums par 

ēdināšanas pabalstu ieviešanu daudzbērnu ģimenēm tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 

2.februāra sēdē un Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 3.februāra sēdē. 

M.SPRINDŽUKS ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt to kontekstā ar pašvaldības 

2017.gada budžetu. 

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt to kontekstā ar pašvaldības 2017.gada budžetu. 

31.§ 

Par grozījumiem lēmumā par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.191 „Par grozījumiem lēmumā par nomas maksas noteikšanu 

Ādažu Kultūras centra telpām” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par maksas noteikšanu kultūras pasākumu nodrošināšanā Ādažu Kultūras centrā 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par maksas noteikšanu kultūras pasākumu nodrošināšanā 

Ādažu Kultūras centrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.25/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

34.§ 

Par grozījumiem 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par 

pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu 

labiekārtošanai” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.26/2016 „Grozījumi 2015.gada 25.marta saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

35.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.17 „Grozījumi Ādažu novada pašvaldības darba samaksas 

nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par īres līguma pārslēgšanu 

 (E.Kāpa) 

N.Ķ., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 19.septembra iesniegumā lūdz pārslēgt dzīvokļa (adrese) 

īres līgumu uz viņas vārda sakarā ar iepriekšējās īrnieces, iesniedzējas vecāsmātes A.Ķ. nāvi. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.193 „Par īres līguma pārslēgšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par iztikas minimumu Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

 (E.Kāpa) 

Labklājības ministrija š.g. 22.jūlija vēstulē Nr. 35-1-04/15540 „Par pilna iztikas minimuma 

patēriņa preču un pakalpojumu groza jeb iztikas minimuma groza aprēķināšanas pārtraukšanu 

un atsauci uz to saturošiem normatīvajiem aktiem” (reģ. Nr. ĀND/1-18/16/3342-L) informē 

pašvaldības par to iespējamo rīcību pēc iztikas minimuma groza aprēķināšanas pārtraukšanas. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par iztikas minimumu Ādažu novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” un sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 

Par profesionālās izglītības programmas īstenošanu Ādažu vidusskolā 2016.gadā 

 (D.Dumpe) 

Lai nodrošinātu Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) vecāko klašu skolēniem 

konkurētspējīgu izglītību, Ādažu novada dome no 2014.gada paredz ĀVS budžetā līdzekļus 

profesionālās izglītības programmu datorzinībās un tūrismā īstenošanai. Š.g. šim mērķim ir 

apstiprināti 4 600,00 EUR.  

2016./2017.m.g., ĀVS apzināja vidusskolēnu vajadzības un konstatē, ka lielākā daļa 11. un 

12. klašu skolēnu profesionālās izglītības programmas ietvaros vēlas apgūt ceļu satiksmes 

noteikumus un praktiskās braukšanas iemaņas, ko nodrošinātu “Transportlīdzekļu vadītāju 

apmācības programma”, un tās apgūšana radītu iespēju skolēniem kļūt par atbildīgiem 

satiksmes dalībniekiem, kā arī paaugstinātu viņu konkurētspēju darba tirgū. Ņemot vērā 

iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu,  

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

1. Apstiprināt grozījumus ĀVS budžetā un novirzīt 4 600,00 EUR (EKK 2279) mācību 

programmas “Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programma” apguvei.  

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes finansists. 
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39.§ 

Par deputātu iesniegumu 

 (M.Sprindžuks) 

Ziņo par deputātu š.g. 22.septembra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4450-Š (6.pielikums)). 

J.KRŪZE sniedz skaidrojumu par iesniegumā minētiem jautājumiem (7.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, E.PLŪMĪTE, G.PORIETIS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 2.23.04 – 2.43.59] par: 

1. tarifu veidošanas principiem un veiktajiem pētījumiem par apkures sistēmām Ādažos; 

2. SIA „Ādažu Namsaimnieks” lēmumu leģitimitāti un aizrādījumu neesamību no 

finanšu stabilizācijas procesa uzrauga un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 

komisijas puses; 

3. pieprasīto revīziju, atbilstošas kvalifikācijas revidenta izvēli un revīzijas darba 

uzdevumu; 

4. klientu iespēju pārsūdzēt tarifu leģitimitāti tiesā; 

5. domes lēmumu projekta neesamību iesniegumā minētajos jautājumos. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

- Slēgtā daļa - 

40.§ 

Par transporta izdevumu segšanu 

 (E.Kāpa) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

41.§ 

Par nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanu 

 (A.Spricis) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 27.septembrī, plkst. 16.48.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


