
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 29.maijā                      Nr.12 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks: P.BALZĀNS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ 

(LZP), J.NEILANDS (RA) (no plkst. 14.04), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA) (no 

plkst. 14.57), K.SAVICKA (RA), E.VERNERS (RA), E.ŠĒPERS (LZS). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): K.DĀVIDSONE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

K.SPRŪDE (S). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, A.BRŪVERS, I.HENILANE, L.INDRIKSONE, 

E.KĀPA, N.KRASNOVA, V.KUKK, I.PĒRKONE, A.PETSKOJS, G.PORIETIS, 

L.RAISKUMA, A.SPRICIS, A.VAIVADE. 

citi: Ādažu Sociālā dienesta vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

P.BALZĀNS ierosina papildināt darba kārtību pēc 37.jautājuma “Par tirdzniecības atļaujas 

izsniegšanu” ar 38.jautājumu “Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu”, 

attiecīgi mainot pārējo darba kārtības numerāciju. 

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

Apstiprināt domes šā gada 29.maija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

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

2. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā. 

3. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā. 

4. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā. 

5. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā. 

6. Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki”. 

8. Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā. 

9. Par zemes gabala iznomāšanu. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 11. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veclilavas”. 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un “Gaujmaļi”. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Ezervēji” un Baltezera ielā 

43. 

15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”. 

16. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalndores”. 

17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Saulītes”. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Laimavoti”. 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ūdensrožu 

parks”. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

21. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu ielu sarkano līniju noteikšanai 

teritorijā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

23. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

24. Par nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš A” nodošanu valsts īpašumā. 

25. Par “Kadagas centrs” zemes gabala daļas piešķiršanu nomā. 

26. Par izmaiņām Administrācijas struktūrā. 

27. Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā. 

28. Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu. 

29. Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2018”. 

30. Par saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 

projektu. 

31. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. 

V. Citi: 

32. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.243 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””. 

33. Par 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 “Par pabalstiem 

audžuģimenēm Ādažu novadā”. 

34. Par grozījumu Ādažu novada domes 28.02.2017. nolikumā „Ādažu novada 

pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”. 

35. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra reglamentā „Ādažu novada 

domes Administratīvās komisijas reglaments”. 

36. Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

37. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu. 

38. Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu. 
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-Slēgtā daļa- 

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

39. Par atteikumu uzņemt rindā uz pašvaldības sociālo dzīvokli. 

40. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu Muižas iela 8-4. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti visi domes šā gada 24.aprīļa un šā gada 8.maija sēdes lēmumi daļās par 

dokumentu sagatavošanu, līgumu noslēgšanu un izmaksu veikšanu.  

2. Ir noslēgti vairāki līgumi, no tiem būtiskākie: 

2.1. ar SIA “Muiža A” – par publiskas tualetes būvniecību Līgo laukumā (36058 euro), 

turpmāk visas cenas – bez PVN), ko paredzēts nodot ekspluatācijā tuvākajās dienās; 

2.2. ar SIA “Ūdensnesējs serviss” – par lietus kanalizācijas uzturēšanu (10750 euro gadā); 

2.3. ar SIA “MUIŽA A” – par KPII remontu (85123 euro); 

2.4. ar SIA “IN Grupa” – par Sporta centra peldbaseina seguma un grīdas remontu (43061 

euro); 

2.5. ar SIA “Interbus” – par pašizgāzēja iegādi (19600 euro) ar piegāde jūnijā. 

3. Zivju fonds atbalstīja domes projektu “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu 

novada ūdenstilpēs”, piešķirot līdzfinansējumu 2430 euro (no 2700 euro) radara iegādei, 

savukārt Valsts reģionālās attīstības aģentūra neatbalstīja domes projekta iesniegumu 

“Dzīvo sapņu dārzs”. 

4. Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padome saskaņoja domes aizņēmumu 153195 euro apmērā no Valsts kases ar atmaksas 

termiņu divi gadi Laveru ceļa grants seguma atjaunošanai. 

5. Izpildītie saimnieciskie darbi: veikta Kadagas ceļa posma asfaltēšana; pabeigta 

ugunsdrošības sistēmas pilnveidošana Ādažu PII; uzstādīti divi ātrumvaļņi – “Upmalās” 

un Vējupes ielā; Ādažu pašvaldības policija uzsāka Kadagas ciema teritorijas 

videonovērošanu ar NBS aprīkojumu.  

6. Citi notikumi – Domes kausa izcīņā stafešu skrējienā šā gada 1.maijā piedalījās 105 

dalībnieki; šā gada 4.maijā veiksmīgi notika “Baltā galdauta” pasākumi novada ciemos; 

šā gada 20.maijā 26 pašvaldības pārstāvji piedalījās “Lattelecom Riga Marathon 2018”; 

Izglītības kvalitātes valsts dienests akreditēja Ādažu Mākslas un mūzikas skolu ar ļoti 

augstu novērtējumu. 

7. Otrās instances tiesa noraidīja pašvaldības bijušā darbinieka prasību par atjaunošanu 

darbā, savukārt Administratīvā rajona tiesa noraidīja fiziskas personas sūdzību par domes 

izpildrakstu izdevumu apmaksai par garāžas piespiedu nojaukšanu Vējupes ielā. 

8. Ādažu Vissvētās Dievmātes “Ļaunu siržu mīkstinātāja” ikonas pareizticīgo draudze šā 

gada 16.maijā atsauca savu iesniegumu būvprojekta izskatīšanai dievnama būvniecībai 

Rīgas gatvē 36, Ādažos. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

*** 

I.ROZE ierosina izskatīt darba kārtības 2., 3., 4. un 5.jautājumu vienkopus, balsojot kopā par 

četriem lēmuma projektiem. 

Plkst. 14.04 J.NEILANDS piedalās sēdē. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

R.KUBULIŅŠ ierosina palielināt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā līdz 700 euro. 
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P.BALZĀNS aicina balsot par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā noteikšanu 700 euro 

apmērā. 

Atklāti balsojot, ar 2 balsīm „par” (G.BOJĀRS (LZP), R.KUBULIŅŠ (LZP)), „pret” – 6 

(P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA)), „atturas” – 3 (J.BEĶERS (RA), E.VERNERS 

(RA), E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Neatbalstīt vienreizēja pabalsta krīzes situācijā noteikšanu 700 euro apmērā. 

*** 

2.§ 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.105 “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.106 “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.107 “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.108 “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu 

 (P.Balzāns) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.109 “Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki” 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.110 “Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

8.§ 

Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.111 “Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Ūdens” 

pamatkapitālā” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes gabala iznomāšanu 

 (I.Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.112 “Par zemes gabala iznomāšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 11 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.113 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Attekas ielā 11” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.114 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Rasiņu ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veclilavas” 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.115 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Veclilavas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un “Gaujmaļi” 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.116 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Dambji” un “Gaujmaļi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Ezervēji” un Baltezera ielā 43 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.117 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Ezervēji” un Baltezera ielā 43” un sagatavot to parakstīšanai. 
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15.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes” 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.118 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Irbes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalndores” 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.119 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Kalndores”” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Saulītes” 

 (A.Petskojs) 

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

A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

K.SAVICKA (RA), E.VERNERS (RA), E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – nav, „atturas” – nav, 

“nebalso” – 1 (G.BOJĀRS (LZP),) DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.120 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Saulītes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.121 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Zeduļu ielā 9” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Laimavoti” 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.122 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Laimavoti”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ūdensrožu 

parks” 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.123 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Ūdensrožu parks”” un sagatavot to parakstīšanai. 



 7 

21.§ 

Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu ielu sarkano līniju noteikšanai 

teritorijā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.124 “Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu ielu sarkano 

līniju noteikšanai teritorijā starp Gaujas ielu, Druvas ielu un Vējupi” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.125 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.126 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

24.§ 

Par nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš A” nodošanu valsts īpašumā 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.127 “Par nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš A” nodošanu valsts 

īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par “Kadagas centrs” zemes gabala daļas piešķiršanu nomā 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.128 “Par “Kadagas centrs” zemes gabala daļas piešķiršanu nomā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par izmaiņām Administrācijas struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.129 “Par izmaiņām Administrācijas struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

27.§ 

Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.130 “Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

28.§ 

Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 

2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu 

 (L.Indriksone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 

2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

29.§ 

Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2018” 

 (I.Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.132 “Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju 

iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2018”” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par saistošo noteikumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 

projektu 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

31.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā 

 (A.Vaivade) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2018 “Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

32.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.243 “Par 

pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības 

iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”” 

 (I.Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.133 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā 

Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam 

“Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””” un sagatavot 

to parakstīšanai. 
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33.§ 

Par 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 “Par pabalstiem 

audžuģimenēm Ādažu novadā” 

 (N.Krasnova) 

Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 10.maija 

(turpmāk – VARAM) vēstuli Nr.1-18/4138 “Par saistošajiem noteikumiem” (reģ. Nr.ĀND/1-

18/18/1268) par domes šā gada 24.aprīļa saistošiem noteikumiem Nr.11/2018 „Par pabalstiem 

audžuģimenēm Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi) ar lūgumu precizēt noteikumus 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Izvērtējot iebildumus, dome daļēji piekrīt VARAM 

atzinumam, tāpēc precizē noteikumu 2. un 3.punktu. Dome nepiekrīt svītrot noteikumu 2., 3., 

5., 8., 9., 10., 15., un 16.punktu šādu apsvērumu dēļ: 

1. Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1036 “Audžuģimenes 

noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1036) 45.punkts nosaka, ka, pamatojoties uz 

audžuģimenes iesniegto bāriņtiesas lēmuma norakstu par bērna ievietošanu 

audžuģimenē, pašvaldība nosaka un norāda līgumā šādus ar atlīdzības un pabalstu 

izmaksu saistītus nosacījumus. Ņemot vērā to, ka audžuģimenei pašai ir jāiesniedz 

bāriņtiesas pieņemto lēmumu, tad tas tiek darīts, iesniedzot iesniegumu. Pabalsts ir 

audžuģimenes tiesības, bet ne pienākums, tāpēc, lai persona varētu izmantot piešķirtās 

tiesības, gribu personai ir jāizsaka tā, lai tas ir zināms tam, kuram ir iespējas un 

tiesības šo gribu apmierināt.  

2. Ņemot vērā, ka domes Sociālais dienests ir Ādažu novada pašvaldības budžeta 

turētājs, kas attiecas uz pašvaldības autonomās funkcijas palīdzības nodrošināšanu un 

sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu un administrēšanu, pabalstus 

audžuģimenēm piešķir Sociālais dienests ar savu lēmumu, kas ir attaisnojošs 

dokuments naudas izlietojumam. Jānorāda, ka MK noteikumu Nr.1036 46.punkts 

nosaka, ja bērns ievietots audžuģimenē uz laiku, kas ir īsāks par mēnesi, pašvaldība, 

kura noslēgusi ar audžuģimeni līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, iekārto 

lietu par pabalsta izmaksāšanu bērna uzturam, par pabalsta izmaksāšanu apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei un par atlīdzības izmaksāšanu audžuģimenei. Ņemot vērā, ka 

Sociālais dienests ir tas, kas pilda pašvaldības autonomās funkcijas palīdzības 

nodrošināšanā, tad tas, saņemot iesniegumu, iekārto lietu, pieņem lēmumu par 

pabalstu piešķiršanu un noslēdz līgumu par bērnu ievietošanu audžuģimenē vai  

pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pabalstu.   

3. MK noteikumu Nr.1036 24.punktā ir noteikts, ka pašvaldībai ir jānoslēdz līgums ar 

vienu no laulātajiem (persona), atbilstoši 3.pielikumam, t.i., vienota standarta 

līgumam, līdz ar to šo līgumu nevar papildināt ar citiem punktiem. Noteikumu 8., 9. 

un 10.punkts nosaka vispārīgas prasības, kas visām audžuģimenēm ir vienādas. Dome 

saistošajos noteikumos iekļauj minētus nosacījumus tāpēc, lai nodrošinātu līdzvērtīgu 

attieksmi pret visiem, kā arī lai tie būtu zināmi visiem. 

Ņemot vērā, ka noteikumi netika publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā, tātad arī nav 

stājušies spēkā, tie ir atceļami un pieņemami jauni saistošie noteikumi. Pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Atcelt domes šā gada 24.aprīļa saistošus noteikumus Nr.11/2018 “Par pabalstiem 

audžuģimenēm Ādažu novadā”. 

2. Nepiekrist svītrot noteikumu 2., 3., 5., 8., 9., 10., 15., un 16.punktu, precizēt 

noteikumu 2. un 3.punktu.   

3. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17/2018 “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu 

novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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34.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 28.02.2017. nolikumā „Ādažu novada pašvaldības 

Iepirkumu komisijas nolikums” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumus Nr.9 “Grozījums Ādažu novada domes Iepirkumu komisijas 

nolikumā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

35.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra reglamentā „Ādažu novada 

domes Administratīvās komisijas reglaments” 

 (G.Porietis) 

Plkst. 14.57 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.10 “Grozījumi Ādažu novada domes Administratīvās komisijas 

reglamentā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

36.§ 

Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18/2018 “Par Ādažu novada domes 2015.gada 

25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

37.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

 (E.Kāpa) 

SIA “Realfood 1” savā šā gada 23.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/1381) lūdz 

izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai tirdzniecības vietā, kas atrodas Gaujas ielā 2, 

Ādažos. Ādažu novada administratīvajā teritorijā publiskas ielu tirdzniecības vietu sarakstā 

Gaujas iela 2 nav iekļauta. 

E.KĀPA, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, R.KUBULIŅŠ, A.KEIŠA, G.BOJĀRS, V.BULĀNS, 

J.NEILANDS, I.HENILANE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.xx.xx – 0.xx.xx] par: 

1. Gaujas ielas 2 īpašuma statusu (privātīpašums), problēmu ar autotransporta kustību un 

autostāvvietas pieejamību tajā; 

2. tirdzniecības vietas esošo vizuālo viedu, nosacījumu izstrādi arhitektoniskajam stilam, 

lai nodrošinātu to atbilstību jaunizremontētajai Gaujas ielai;  

3. ierosinājumu virzīt jautājumu izskatīšanai domes Attīstības komitejas šā gada 

12.jūnija sēdē, uzaicinot pieteicēju un zemesgabala īpašnieku, kā arī uzdot domes 

Būvvaldei sagatavot priekšlikumus par tirdzniecības vietas arhitektonisku veidu. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Virzīt jautājumu izskatīšanai domes Attīstības komitejas šā gada 12.jūnija sēdē, 

uzdodot domes Būvvaldei sagatavot priekšlikumus par tirdzniecības vietas 

arhitektonisku veidu. 
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38.§ 

Par Balvu piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.134 “Par Balvu piešķiršanas komisijas izveidošanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

39.§ 

Par atteikumu uzņemt rindā uz pašvaldības sociālo dzīvokli 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.135 “Par atteikumu uzņemt  rindā uz pašvaldības sociālo dzīvokli” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

40.§ 

Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu Muižas iela 8-4 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.136 “Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu Muižas iela 8-4” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.24. 

 

Domes priekšsēdētāja 

vietnieks          P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


