
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 28.novembrī                     Nr.23 

 

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 14 deputāti:  

J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS) (no plkst. 14.03), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA) (no plkst. 14.15), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): M.SPRINDŽUKS. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: M.ARNAVS, I.BĒRZIŅŠ, I.BRIEDE, A.BRŪVERS, 

S.GRĪNBERGS, I.HENILANE, E.KĀPA, N.KRASNOVA, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, 

P.SLUKA, A.SPRICIS, A.VAIVADE. 

citi: Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O.FELDMANIS, Ādažu Sociālā dienesta 

vadītāja I.ROZE, SIA „Eco Baltia vide” administratīvā direktore A.SAULĪTE, SIA “Eco 

Baltia Grupa” juriste A.DIDŽA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

P.BALZĀNS ierosina papildināt darba kārtību pēc 40.jautājuma ar 41.jautājumu “Par zemes 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu 

numerāciju, kā arī izskatīt 34.jautājumu “Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā” 

pēc 28.jautājuma “Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 

piemērošanas kārtību” projektu”, nemainot jautājumu numerāciju. 

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

Apstiprināt domes šā gada 28.novembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par dienas centra pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas 

centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem projekta virzību. 

II. Steidzamie jautājumi: 

3. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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III. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par Dienas aprūpes centra koncepciju personām ar garīga rakstura traucējumiem. 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Saulītes” detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

6. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Dailas” detālplānojuma īstenošanas kārtības 

maiņu. 

7. Par nekustamā īpašuma Divezeru ciemā “Oši” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 44 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Ozolmuiža” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

10. Par nekustamā īpašumu Iļķenes ciemā “Lejštāles” un “Vecštāles” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Lipsti”. 

12. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Jekaterinvilla” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

13. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Zeduļi” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

14. Par nekustamā īpašumu Ādažu ciemā Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma “Lazdukalni” sadalīšanu. 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Par grozījumu domes 2011. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu”. 

17. Par pieslēgumu NBS videonovērošanas sistēmai. 

18. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā. 

19. Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā 

Parīzē, Francijā, 2018.gada 2.–7.aprīlī. 

20. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo grupām. 

21. Par pašvaldības līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei. 

22. Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūras izmaiņām. 

23. Par Koku ielas pārņemšanu apsaimniekošanā. 

24. Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā”. 

25. Par dzīvokļa “Kadaga 11” – 54 remontu. 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Priežu iela 14. 

28. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas 

kārtību” projektu. 

29. Par saistošo noteikumu “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” projektu. 

30. Par nekustamā īpašuma „Lindas iela 2” un „Lindas iela 4” piešķiršanu nomā. 

31. Par pašvaldības kapitālsabiedrībām. 

32. Par telpas nomas līguma pagarināšanu. 

33. Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

34. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

VI. Citi jautājumi: 
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35. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas iela 11. 

36. Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” projektu. 

37. Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) 

vai personām krīzes situācijās. 

38. Par domes 2017.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.32/2017 “Par Ādažu 

pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību”. 

39. Par domes sēdi 2017.gada decembrī. 

40. Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam. 

41. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

42. Par pašvaldības iestāžu remontdarbu plānu 2018.gadā. 

-Slēgtā daļa- 

VII.  Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

43. Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību. 

44. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā. 

Plkst. 14.03 A.KEIŠA piedalās sēdē. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīts:  

1.1. domes 2016.gada 27.oktobra lēmums Nr.182 “Par nekustamā īpašuma daļas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā” – biedrība „BMX Ādaži” ir iesniegusi atskaiti par 

pirmās kārtas uzdevumu izpildi; 

1.2. domes šā gada 29.septembra lēmums Nr.213 “Par īres tiesību izsoli dzīvokļiem 

„Kadaga 5”-14 un „Kadaga 5”-44”; 

1.3. domes šā gada 29.septembra lēmums Nr.219 “Par dalību projektā “Zivju resursu 

aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs” – pašvaldības policija ir 

saņēmusi ehaloti; 

1.4. domes šā gada 24.oktobra lēmums Nr.230 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma 

un Vides pārskata projekta izstrādes laika grafika izmaiņām”; 

1.5. domes šā gada 24.oktobra lēmums Nr.232 “Par pabalsta piešķiršanu krīzes 

situācijā”; 

1.6. domes šā gada 24.oktobra lēmums Nr.238 “Par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu”; 

1.7. domes šā gada 24.oktobra lēmums Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma 

nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides 

uzlabošana Ādažu novadā””; 

1.8. domes šā gada 24.oktobra lēmums Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu 

SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes 

paaugstināšana””; 

1.9. domes šā gada 24.oktobra lēmums Nr.245 “Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas 

nodarbībām”; 

1.10. domes šā gada 24.oktobra lēmums Nr.246 “Par deleģējuma līguma pagarināšanu 

augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apstrādei”; 

1.11. domes šā gada 14.novembra lēmums Nr.250 “Par Ādažu novada domes 

apbalvojumu piešķiršanu”. 

2. Saimniecisko darbu izpilde: 

2.1. Gaujas ielas sākumposms ir pieņemts ekspluatācijā; 

2.2. Gaujas ielas lietus notekūdeņu sistēma ir pieņemta ekspluatācijā; 

2.3. Ādažu Sporta centra peldbaseina remontdarbi pabeigti, atsākta tā ekspluatācija; 

2.4. atjaunota 3 videonovērošanas kameru darbība Ādažu ciemā; 
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2.5. ieviesta darbībā mobilā aplikācija “Mobio” paziņojumu operatīvai apstrādei; 

2.6. pabeigts domes arhīva telpas remonts un nomainīta skapju sistēma. Pirms remonta 

dokumentus varēja izvietot 18 skapjos, pēc remonta – 75 skapjos. 

3. Dome piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas konkursā “Ģimenei 

draudzīga pašvaldība”, taču neiekļuva konkursa otrajā kārtā. Iedzīvotāji uzteica 

bibliotēku, infrastruktūru, interešu izglītību, elektronisko saziņu, laikrakstu “Ādažu 

Vēstis”, jaunās skolas būvniecību, sakoptu vidi, “Dzīvo sapņu dārzu”, bet kā trūkumus 

norādīja bērnudārzu garo rindu, pārpildītos autobusus, aktīvās atpūtas laukumu trūkumu, 

neapmaksātas pusdienas visiem bērniem. 

 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par dienas centra pieaugušajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas 

centra bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem projekta virzību 

 (I.Henilane) 

1.pielikums. 

Plkst. 14.15 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

A.KEIŠA, I.HENILANE, G.PORIETIS, K.SPRŪDE, P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.11.05 – 0.20.46] par: 

1. ap 300 iedzīvotāju parakstīto iesniegumu pret dienas centra izveidošanu Gaujas ielas 

tuvumā; 

2. minimālo prasību apmēru (5% no novadā reģistrēto iedzīvotāju skaita) publiskās 

apspriedes iniciēšanai; 

3. aptaujas veikšanas termiņu; 

4. attālumiem no citos novados esošajiem dienas centriem līdz sabiedriskajām ēkām; 

5. iepriekš veiktajiem informēšanas pasākumiem, tai skaitā Attīstības programmā (2016-

2022) iekļauto pasākumu par dienas centra izveidošanu; 

6. vairāku iedzīvotāju vēlēšanos atsaukt savu parakstu iesniegumā pret dienas centra 

izveidošanu, jo parakstu vākšanas brīdi informācija bija nepilnīga; 

7. nepieciešamību izvietot dienas centru tuvāk attīstītai infrastruktūrai, lai nodrošinātu 

dienas centra apmeklētāju, tai skaitā bērnu ar funkcionāla rakstura traucējumiem, 

ērtāku nokļūšanu līdz pakalpojuma saņemšanas vietai un, ja nepieciešams, aptiekai vai 

slimnīcai; 

8. iespēju interesentiem organizētajās tikšanās kopā ar Sociālā dienesta darbiniekiem 

dabā iepazīties ar iespējamām objekta atrašanas vietām. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

 (E.Kāpa) 

E.KĀPA, A.SAULĪTE, E.ŠĒPERS, P.BALZĀNS, J.BEĶERS, P.PULTRAKS, 

R.KUBUĻIŅŠ, V.BULĀNS, J.NEILANDS, A.VAIVADE, G.BOJĀRS debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.22.28 – 0.42.30] par: 

1. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas (turpmāk – maksa) paaugstināšanas 

iemesliem; 
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2. iepriekšējā maksas paaugstināšanas reizē domes pieprasītās no SIA “Eco Baltia vide” 

(turpmāk – SIA) informācijas par 1m3 Ādažu novadā savākto atkritumu svaru 

nesaņemšanu un lūgumu SIA šādu informāciju sniegt; 

3. tehnoloģiskā procesa skaidrojumu 1m3 atkritumu svara noteikšanai un aicinājumu SIA 

sagatavot metodiku 1m3 atkritumu svara noteikšanai; 

4. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu uz domes decembra sēdi un ar to saistītiem 

riskiem (atkritumu apsaimniekotājs var pārtraukt līguma izpildi); 

5. maksas salīdzinājumu citos novados; 

6. iedzīvotāju skaita un attiecīgi atkritumu apjoma pieaugumu; 

7. plānotajiem pasākumiem novadā (bioloģiskie šķirošanas konteineri); 

8. zāles un kompostēšanas lauka nodošanu ekspluatācijā. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 

2 (A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S),), „atturas” – 1 (E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.252 “Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksā” un sagatavot to parakstīšanai. 

2. Pieprasīt SIA “Eco Baltia vide” sniegt domei informāciju par: 

2.1.  par 1m3 Ādažu novadā savākto atkritumu svaru vidēji gada laikā; 

2.2. metodiku 1m3 atkritumu svara noteikšanai; 

2.3. klientu skaitu Ādažu novadā. 

4.§ 

Par Dienas aprūpes centra koncepciju personām ar garīga rakstura traucējumiem 

 (I.Roze) 

Dome 2016.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu Nr.9 “Par Ādažu novada attīstības programmas 

2016.-2022.gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Vides pārskata 

apstiprināšanu”, tai skaitā paredzot projekta “Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi 

personām ar invaliditāti un bērniem”” īstenošanu.  

Ar domes 2015.gada 27.oktobra lēmumu Nr.191 “Par deinstitucionalizācijas vadības grupas 

izveidošanu” tika izveidota darba grupa, lai apzinātu situāciju un formulētu domes viedokli 

par nepieciešamajiem pakalpojumiem deinstitucionalizācijas projekta mērķa grupām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, dome šā gada 23.maijā nolēma izveidot darba grupu situācijas apzināšanai 

un priekšlikumu sagatavošanai par domes Multifunkcionāla dienas aprūpes centra izveidi 

personām ar garīgās attīstības traucējumiem. 

2016.gada 20.decembrī Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.871 “Darbības programmas 

“Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu 

infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un 

integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” (turpmāk – SAM 9.3.1.1. pasākums) pirmās un otrās 

projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”. SAM 9.3.1.1. pasākuma mērķis ir 

sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībās un tā 

īstenošana paredzēta ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finanšu atbalstu.  

SAM 9.3.1.1. pasākuma otrās atlases kārtas ietvaros dome plāno īstenot projektu 

“Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Ādažu 

novadā”, izveidojot dienas aprūpes centru pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem. 

Plānots, ka dienas aprūpes centrs nodrošinās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, 

nodarbības sociālo prasmju attīstīšanai, izglītojošas aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas 

iespējas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.  
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Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, kā arī ņemot 

vērā, ka jautājums šā gada 7.novembrī tika izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālās komitejas sēdē,  

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

1. Pieņemt Dienas aprūpes centra koncepciju personām ar garīga rakstura traucējumiem 

(2.pielikums).  

2. Uzdot domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai M.Grieznei publicēt Dienas aprūpes 

centra koncepciju personām ar garīga rakstura pašvaldības mājaslapā. 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Saulītes” detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS 

(LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 (G.BOJĀRS (LZP)) 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.253 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem 

īpašumiem “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki””” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Dailas” detālplānojuma īstenošanas kārtības 

maiņu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.254 “Par nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma īstenošanas 

kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Divezeru ciemā “Oši” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.255 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 44 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.256 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas 

gatvē 44” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Ozolmuiža” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.257 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Ozolmuiža”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par nekustamā īpašumu Iļķenes ciemā “Lejštāles” un “Vecštāles” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.258 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Lejštāles” un “Vecštāles”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Lipsti” 

 (S.Grīnbergs) 

Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu. 

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz domes Attīstības komitejas sēdei šā gada 12.decembrī, 

uz sēdi uzaicinot iesniedzēju. 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Jekaterinvilla” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.259 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Jekaterinvilla”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā “Zeduļi” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.260 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Zeduļi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par nekustamā īpašumu Ādažu ciemā Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.261 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Gaujas ielā 60 un “Kalmnieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma “Lazdukalni” sadalīšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.262 “Par nekustamā īpašuma “Lazdukalni” sadalīšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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16.§ 

Par grozījumu domes 2011. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.43/2017 “Grozījums Ādažu novada domes 2011. 

gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 „Saistošie noteikumi par Ādažu 

novada pašvaldības pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par pieslēgumu NBS videonovērošanas sistēmai 

 (O.Feldmanis) 

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigāde 

savā šā gada 31.oktobra vēstulē Nr.2/4.1.3-58/124 IP Ādažu pašvaldības policijai (turpmāk – 

ĀPP) ierosina priekšlikumu sadarboties publiskās teritorijas videonovērošanā.  

Ādažu militārajā bāzē (turpmāk – ĀMB) un tai pieguļošajā teritorijā tiek pilnveidota drošības 

sistēma, paredzot līdz šā gada 31.decembrim uzstādīt 20 videonovērošanas kameras, tai skaitā 

īpašu uzmanību pievēršot grūti kontrolējamām teritorijām un tuvumā esošiem koplietošanas 

ceļiem. Videonovērošanas kameras palīdzēs efektīvāk reaģēt uz iespējamo apdraudējumu 

ĀMB un tās personālam, kā arī novērst vai atklāt sabiedriskās kārtības un personas 

neaizskaramības pārkāpumus Kadagas ciemā.  

Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.305 “Kārtība, kādā veicama publiskas 

vietas novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, kā arī novērošanā iegūto datu glabāšana un 

publiskošana” noteikts, ka lēmumu par publiskas vietas novērošanu un tehniskajiem 

līdzekļiem, ko izmanto publiskas vietas novērošanai, pieņem Valsts policijas, Drošības 

policijas vai pašvaldības policijas priekšnieks, izvērtējot iespējamo sabiedriskās kārtības un 

drošības apdraudējumu.  

Atbilstoši domes 2015.gada 28.aprīļa sēdē (protokols Nr. 8 § 12) apstiprinātai “Ādažu novada 

administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcijai”, 2016.gadā bija plānots uzstādīt 

vairākas videonovērošanas kameras Kadagā, bet projekta augsto izmaksu dēļ 2016.gada 

budžetā šāds finansējums ĀPP netika paredzēts. 

Ņemot vērā, ka 19 no NBS videokamerām daļēji būs vērstās uz publiskajām vietām Kadagā, 

NBS piedāvā ĀPP izveidot attiecīgu pieslēgumu un veikt publisko vietu videomonitoringu 

ĀPP vajadzībām. NBS nodrošinās pieslēguma pieejamību, bet signāla pārraidīšanas no NBS 

videoierakstu servera uz ĀPP dežūrdaļas datoru tehniskais nodrošinājums jānodrošina 

pašvaldībai par tās budžeta līdzekļiem.  

Saskaņā ar ĀPP videonovērošanas sistēmu apkalpojošā uzņēmuma SIA “Belam-Rīga” 

aprēķiniem, videosignāla pārraides tehniskā nodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas 

būs vienreizējas, kopsummā 6510,53 euro.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 12.punktu un domes 2015.gada 28.aprīlī apstiprināto “Ādažu novada administratīvās 

teritorijas videonovērošanas koncepciju”, kā arī Finanšu komitejas šā gada 21.novembra 

atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Atbalstīt finansējuma 6510,53 euro apmērā iekļaušanu Ādažu pašvaldības policijas 

2018.gada budžeta projektā videosignāla pārraides organizēšanai no NBS 

videokamerām Kadagā uz Ādažu pašvaldības policijas dežūrdaļu. 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā 

 (P.Sluka) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.263 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par finansējuma piešķiršanu dalībai Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā 

Parīzē, Francijā, 2018.gada 2.–7.aprīlī 

 (P.Sluka) 

Latvijas Skolu Sporta Federācijas šā gada 25.oktobra iesniegumu Nr.84/2017 (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/17/3559) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ādažu novada sportistu Kristiānu 

Upenieku dalībai pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā Parīzē (Francija), no 

2018.gada 2.aprīļa līdz 7.aprīlim, piešķirot finansējumu 610 euro (tai skaitā dalības maksa 

295 euro, transporta izdevumi 315 euro). K.Upeniekam ir labākais rezultāts valstī 3000 m 

skrējienā savā vecuma grupā, viņš ir Latvijas čempionāta un Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 

uzvarētājs. Domes Sporta daļas budžeta tāmē (EKK 2279) ir finanšu līdzekļu ekonomija, lai 

2017.gadā varētu apmaksāt daļu no izdevumiem 100 euro apmērā, veicot to kā depozīta 

iemaksu Starptautiskās federācijas kontā. Pārējo summu 510 euro jāparedz 2018.gada budžeta 

tāmē, atbilstoši domes 2017.gada 28.februāra nolikumā Nr.1 “Par Ādažu novada iedzīvotāju 

finansiālo atbalstu un naudas balvām” noteiktajai kārtībai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 

7.panta pirmās daļas 5.punktu, domes 2017.gada 28.februāra nolikumu Nr.1 “Par Ādažu 

novada iedzīvotāju finansiālo atbalstu un naudas balvām”,  kā arī Izglītības, spora, kultūras un 

sociālās komitejas šā gada 7.novembra atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 21.novembra 

atzinumu, 

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

1. Piešķirt domes finansējumu 610 euro no domes Sporta daļas budžeta tāmes 

līdzekļiem Kristiāna Upenieka dalībai (dalības maksa un transporta izdevumi) 

Pasaules skolu čempionātā vieglatlētikas krosā Parīzē, Francija, no 2018.gada 2.aprīļa 

līdz 7.aprīlim, šādā kārtībā: 

1.1. ar pārskaitījumu Latvijas Skolu sporta federācijai 100 euro apmērā – līdz 

2017.gada 10.decembrim; 

1.2. ar pārskaitījumu Latvijas Skolu sporta federācijai 510 euro apmērā – līdz 

2018.gada 15.februārim. 

2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – domes Sporta daļas vadītājs. 

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes finansistam. 

*** 

P.BALZĀNS ierosina atlikt 20.jautājuma izskatīšanu līdz ziņotāja ierašanas brīdim, kā arī 

aicina izskatīt darba kārtības 21.jautājumu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

21.§ 

Par pašvaldības līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei 
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 (P.Balzāns) 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami 

pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk – 

noteikumi) 2.punktu, pašvaldībai ir pienākums slēgt līgumu par pirmsskolas izglītības iestāžu, 

speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, sākumskolu, pamatskolu, vidusskolu vai vakara un 

neklātienes (maiņu) vispārējo izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

Noteikumu 3.punktā noteikts, ka pašvaldības pēc vienošanās var slēgt līgumus par pašvaldību 

savstarpējiem norēķiniem par interešu izglītības, profesionālās izglītības un profesionālās 

ievirzes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. 

Ādažu novadā darbojas divas profesionālās ievirzes izglītības iestādes un to programmu 

piedāvājums ir ļoti plašs. Šā gada oktobrī 985 audzēkņiem tika nodrošināta sistemātiska 

zināšanu un prasmju apguve, vērtīborientācijas veidošana sportā, dejā, mākslā vai mūzikā, 

līdztekus pamatizglītības vai vidējās izglītības pakāpei, un dota iespēja sagatavoties 

profesionālās izglītības ieguvei izraudzītajā jomā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu un 

mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3. panta pirmās daļas 1. punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 1.punktu, noteikumu 3.punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 

21.novembra atzinumu,  

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

Atteikt piešķirt domes līdzfinansējumu Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

deklarētajiem izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu 

citu novadu un pilsētu administratīvajā teritorijā. 

*** 

I.BRIEDE piedalās sēde. 

Dome izskata 21.jautājumu. 

*** 

20.§ 

Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo grupām 

 (I.Briede) 

Izglītības likuma (turpmāk – likums) 17.panta 1.punkts nosaka pienākumu pašvaldībai 

nodrošināt tās administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem iespēju iegūt pirmsskolas 

izglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.  

Likuma 17.panta otrā prim daļa nosaka pienākumu pašvaldībai segt izmaksas Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā privātajam pakalpojuma sniedzējam, ja bērnam, kurš sasniedzis 

pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas izglītības 

programmā.  

Likuma 17.panta otrā trešā prim daļa nosaka pašvaldībai pienākumu, sedzot pirmsskolas 

izglītības programmas izmaksas šā panta otrajā prim daļā noteiktajos gadījumos, turpina segt 

šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamajam rakstveidā tika piedāvāta vieta 

pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet izglītojamā likumīgais 

pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības 

programmu privātajā izglītības iestādē.  
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Ādažu novada Attīstības programmā (2016-2022) vidējā termiņa prioritātē VTP9 “Pieejama 

un kvalitatīva izglītība” ir noteikts uzdevums U.9.1.5. “Nodrošināt pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu visiem novada bērniem”. 

Saskaņā ar Ādažu novada izglītības stratēģijas (2016-2022) izglītības pakalpojumu attīstības 

uzdevumu un pasākumu plānu, ĀPII 2016.gadā tika pielāgotas telpas un izveidotas 2 bērnu 

grupas ar 36 vietām.  

KPII divas trešdaļas (120) no kopējā vietu skaita (184) ir paredzētas karavīru bērniem, un tas 

ir radījis disproporciju  jaunākā vecuma bērnu vietu nodrošināšanā KPII.  

2017.gada septembrī pusotra gada līdz divarpus gadu vecumu bija sasnieguši 248 bērni, bet 

tikai 64 bērniem (26%) bija nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

(turpmāk – PII) trīs jaunākā vecuma bērnu grupās. Turklāt, 24 no tiem ir karavīru bērni. 111 

bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajās PII, 15 bērni izmanto aukles 

pakalpojumu, bet 58 bērni neizmanto pakalpojumu vispār. 

Līdz šim aptuveni 50–60% no pusotra gada vecumu sasniegušajiem bērniem tiek pieteikti PII 

vai bērnu uzraudzības pakalpojumu saņemšanai. 2017.gada rudenī pusotra gada vecumu bija 

sasnieguši 42 bērni, no tiem pašvaldības PII tika uzņemti 6, privātajās PII – 16, bet pie auklēm 

– 4 bērni. 

Paredzams, ka 2018.gada septembrī rindā uz vietu pašvaldības PII būs 280–300 jaunākā 

vecuma bērni, bet vietas būs pieejamas 64 bērniem (21% no rindā esošajiem). 

KPII ir 8 bērnu grupas, tai skaitā viena jaunākā vecuma grupa 20 bērniem. Iestādē kopā 12 

vietas ir neaizpildītas, jo vecāki atsakās no piedāvātajām vietām 6-gadīgo, 5-gadīgo un 4-

gadīgo bērnu grupās. 

Šā gada 27.oktobrī tika apsekotas grupu telpas KPII ēkas 1.stāvā un administrācijas telpas 

2.stāvā un konstatēts, ka līdz 2018.gada 1.septembrim ir iespējams: 

1) izveidot otru jaunākā vecuma bērnu grupu 20 bērniem, nekomplektējot vienu no 

vecākā vecuma bērnu grupām. Paredzamā ietekme uz budžetu – līdz 200 euro; 

2) izveidot jaunu grupu 16 trīsgadīgiem bērniem KPII 2.stāvā, veicot iestādes 

administrācijas telpas un aktu zāles pārbūvi.  

Būvniecības darbu veikšanai ir vairāki apgrūtinājumi: ēka ir Aizsardzības ministrijas īpašums 

un būvdarbu saskaņošanai nepieciešams ministrijas saskaņojums, kas varētu būt laikietilpīgs 

process. Risinājums varētu būt ēkas pārņemšana domes īpašumā, taču tas būtiski sadārdzinās 

viena bērna uzturēšanas izmaksas un pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajiem PII.  

J.BEĶERS pauž viedokli, ka Finanšu komiteja šā gada 21.novembrī netika pieņemts atzinums 

par uzdevumu domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam veikt finanšu līdzekļu 

aprēķinu Kadagas PII administrācijas un koplietošanas telpu (aktu zāles) pielāgošanai vienas 

vecākā vecuma bērnu grupas izvietošanai. Neatbalsta aktu zāles daļas pārbūvēšanu par grupu 

trīsgadīgajiem bērniem. 

I.BRIEDE atsaucās uz domes priekšsēdētāja priekšlikumu par nepieciešamību noteikt jaunās 

grupas trīsgadīgajiem bērniem projektēšanas izmaksas. 

Plkst. 15.10 G.BOJĀRS atstāj sēdi. 

G.PORIETIS, K.DĀVIDSONE, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, P.PULTRAKS, V.BULĀNS, 

E.KĀPA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.03.26 – 1.12.23] par: 

1. finansējumu iekļaušanu budžetā deputātiem būs jāpieņem atzinums Finanšu komitejas 

sēdē šā gada 19.decembrī; 

2. iniciatīvas par aktu zāles daļas pārbūvēšanu par grupu trīsgadīgajiem bērniem 

noraidīšanu; 
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3. priekšlikumu sagatavot provizorisko izdevumu tāmi, tai skaitā jauno grupu 

projektēšanai, kā arī tehniskos aprēķinus; 

4. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz domes Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālās komitejas sēdei šā gada 5.decembrī, uz sēdi uzaicinot Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāju I.Kuzņecovu; 

Plkst. 15.15 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

5. priekšlikumu izveidot grupu trīsgadīgajiem bērniem Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes Administrācijā, kā arī jaukta vecuma grupu izveidošanu; 

6. ierosinājumu uz Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi sagatavot 

vizuālo plānu. 

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

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas sēdei šā gada 5.decembrī, uz sēdi uzaicinot Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes vadītāju I.Kuzņecovu. 

2. Uzdot domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei I.Briedei sagatavot 

jautājumu izskatīšanai šī nolēmuma 1.punktā minētajai sēdei, ņemot vērā šīs sēdes 

laikā jautājuma apspriedē izteiktos iebildumus un priekšlikumus. 

22.§ 

Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūras izmaiņām 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.264 “Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras 

daļas struktūras izmaiņām” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par Koku ielas pārņemšanu apsaimniekošanā 

 (A.Brūvers) 

Koku ielas iedzīvotāji savā šā gada 7.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18-1/17/3713)  

lūdz noslēgt līgumu par Koku ielas daļas nodošanu domes valdījumā un apsaimniekošanā līdz 

brīdim, kamēr tiek pabeigta detālplānojuma izstrāde, izdalot ielu atsevišķās zemes vienībās.  

Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka saskaņā ar domes 2017.gada 

26.septembra lēmumu Nr.210 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem 

īpašumiem Koku ielā 15, Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku ielā 19 un Koku ielā 21”, 

minētajiem īpašumiem ir uzsākta detālplānojuma izstrāde.  

Detālplānojuma mērķis ir precizēt ielu sarkanās līnijas, pamatot ielu izdalīšanu kā atsevišķas 

zemes vienības, lai nodotu tās pašvaldības īpašumā vai valdījumā – katram no īpašumiem 

izdalīt atsevišķā vienībā ielas daļas, kas iesnieguma shēmā apzīmētas ar skaitļiem 15, 16, 17, 

19 un 21.  

Detālplānojums ir izstrādes stadijā, zemes vienībās izdalāmo ielas daļu robežas nav noteiktas 

un uzmērītas, nav zināmas to platības, tās nav noformētas kā atsevišķi īpašumi, zemesgrāmatā 

nav nostiprinātas īpašumu tiesības. 

Koku ielas uzturēšanai ziemas periodā domes budžetā nepieciešami papildu finanšu līdzekļi 

aptuveni 70 euro, ieskaitot PVN. 

Iesniegums tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē šā gada 21.novembrī un pieņemts lēmums 

atbalstīt ieceri pārņemt Koku ielas daļu domes apsaimniekošanā 2017./2018.gada ziemas 

sezonas periodā, t.i. līdz 2018.gada 1.maijam. 
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Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (t.sk., 

ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu,  

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

1. Atbalstīt Koku ielas pārņemšanu domes apsaimniekošanā 2017./2018.gada ziemas 

sezonas periodā, t.i. līdz 2018.gada 1.maijam, noslēdzot vienošanos un nosakot 

termiņu detālplānojuma izstrādei, īpašumu tiesības nostiprināšanai zemesgrāmatā un 

līguma noslēgšanai ar pašvaldību par Koku ielas daļas nodošanu domes īpašumā bez 

atlīdzības. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam A.Brūveram paredzēt 

finanšu līdzekļus pašvaldības 2018.gada budžeta projektā šī nolēmuma izpildei. 

24.§ 

Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā” 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.265 “Par projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu 

novadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 15.21 V.BULĀNS atstāj sēdi. 

25.§ 

Par dzīvokļa “Kadaga 11” – 54 remontu 

 (I.Bērziņš) 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālā komiteja šā gada 7.novembrī atbalstīja personas 

iesniegumu par sociālā dzīvokļa piešķiršanu. Domes īpašumā pašlaik nav brīvu, dzīvošanai 

derīgu divistabu dzīvokļu, taču ir pieejams divistabu dzīvoklis adresē “Kadaga 11”–54, kam 

nepieciešams remonts. Plānotās remonta izmaksas ir aptuveni 13000 euro, ieskaitot PVN. 

Domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2017.gada budžetā minētā summa nav 

paredzēta. 

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 7.novembra 

atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 21.novembra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam A.Brūveram iekļaut 

domes 2018.gada budžeta projektā 13000 euro, ieskaitot PVN, domes dzīvokļa 

remontam adresē “Kadaga 11” – 54. 

26.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.266 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Priežu iela 14 

 (A.Spricis) 



 14 

Ziņo, ka iesniedzējs ierodas uz Būvvaldi paskaidrojumu sniegšanai. Tika secināts, ka 

iesniedzējs uzlika uz pašvaldībai piederošā 2 m plata zemesgabala žogu, bet žogs nodots 

ekspluatācijā. Iesniedzējs piekrita nomāt no pašvaldības minēto zemesgabalu un maksāt 

nodokļus. 

Plkst. 15.24 V.BULĀNS piedalās sēdē. 

G.PORIETIS informē, ka par zemesgabala nomu ir jāpieņem domes lēmums, kā arī vērš 

uzmanību, ka iesniedzējs piekrita atbrīvot zemesgabalu, ja pašvaldībai tas būs nepieciešams. 

E.ŠĒPERS lūdz skaidrot žoga nodošanu ekspluatācijā. 

A.SPRICIS informē, ka žogs ekspluatācijā tika nodots pirms 15 gadiem atbilstoši projektam. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.267 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas 

kārtību” projektu 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.44/2017 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanas kārtību” un sagatavot tos parakstīšanai. 

34.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.45/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par saistošo noteikumu “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” projektu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.46/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

30.§ 

Par nekustamā īpašuma “Lindas iela 2” un “Lindas iela 4” piešķiršanu nomā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.268 “Par nekustamā īpašuma „Lindas iela 2” un „Lindas iela 4” 

piešķiršanu nomā” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par pašvaldības kapitālsabiedrībām 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.47/2017 “Par pašvaldības kapitālsabiedrībām” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

Plkst. 15.33 G.BOJĀRS atstāja sēdi. 

32.§ 

Par telpas nomas līguma pagarināšanu 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (G.BOJĀRS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.269 “Par telpas nomas līguma pagarināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

33.§ 

Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 

“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs” 

 (J.Sviridenkova) 

Plkst. 15.33 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.48/2017 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju 

un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

35.§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas iela 11 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.270 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam 

Attekas iela 11” un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” projektu 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

37.§ 

Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) 

vai personām krīzes situācijās 

 (E.Kāpa) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija) savā šā gada 

17.novembra vēstulē Nr.18/8854 (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/3818) lūdz precizēt domes šā gada 

24.oktobra saistošos noteikumus Nr.41/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm” (turpmāk – noteikumi).  

Izvērtējot ministrijas iebildumos, konstatēts, ka tiek lūgts precizēt atsevišķus noteikumu 

punktus, kā arī svītrot terminus un nosacījumus, kas jau ir definēti citā normatīvajā aktā vai 

nebūtu iekļaujami noteikumos.  
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Minētās iebildes pēc būtības nemaina sagatavoto noteikumu saturu un ir lietderīgi tās pieņemt 

izpildei un izdot noteikumus jaunā redakcijā, atbilstoši ministrijas ieteikumiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

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

1. Atcelt domes šā gada 24.oktobra saistošos noteikumus Nr.41/2017 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm”. 

2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 49/2017 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām) vai personām krīzes situācijās”.  

38.§ 

Par domes 2017.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.32/2017 “Par Ādažu 

pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” 

 (E.Kāpa) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija savā šā gada 2.novembra vēstulē 

Nr.18/8355 (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/3663) lūdz precizēt domes šā gada 26.septembra  saistošos 

noteikumus Nr.32/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” 

(turpmāk – noteikumi) atbilstoši normatīvo aktu ar augstāku juridisku spēku prasībām. 

Izvērtējot ministrijas iebildumus, konstatēts, ka daļai no tiem var piekrist, precizējot 

atsevišķus punktus vai vārdus, jo tas nemaina noteikumu saturu un ir lietderīgi tos pieņemt.   

Attiecībā uz noteikumu 4.punktu dome norāda, ka maksa par pakalpojumu ir noteikta ar 

domes lēmumu un tas atspoguļojas 4.punkta pirmajā teikumā, kā arī, noteikumu 4.4. un 

4.5.apakšpunkti viens otru nedublē, jo 4.4.apakšpunkts nosaka maksu par kapličas 

izmantošanu, bet 4.5.apakšpunkts – maksu par kapsētas inventāru.  

Attiecībā uz noteikumu 12.4., 12.7., 12.8. un 12.9.apakšpunktu svītrošanu, dome norāda, ka 

minētie punkti nenosaka administratīvās atbildības apjomu, bet gan aizliegumu veikt noteiktas 

darbības kapsētā, par kura neievērošanu iestāsies administratīvā atbildība saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem.  

Plkst. 15.42 G.BOJĀRS atstāja sēdi. 

Plkst. 15.43 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

E.KĀPA ierosina balsot par noteikumu 12.4.apakšpunkta atstāšanu noteikumos. 

Plkst. 15.45 J.BEĶERS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.BEĶERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Atstāt noteikumos 12.4.apakšpunktu. 

E.KĀPA ierosina balsot par noteikumu 12.7.apakšpunkta atstāšanu noteikumos. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.BEĶERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Atstāt noteikumos 12.7.apakšpunktu. 

E.KĀPA ierosina balsot par noteikumu 12.8.apakšpunkta atstāšanu noteikumos. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.BEĶERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Atstāt noteikumos 12.8.apakšpunktu. 

E.KĀPA ierosina balsot par noteikumu 12.9.apakšpunkta atstāšanu noteikumos. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.BEĶERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Atstāt noteikumos 12.9.apakšpunktu. 

Plkst. 15.47 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

E.KĀPA ierosina svītrot noteikumu 20.1.apakšpunktu, savukārt noteikumu 20.2.apakšpunktu 

izteikt kā 20.punktu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

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

1. Atcelt domes šā gada 26.septembra saistošos noteikumus Nr.32/2017 “Par Ādažu 

pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību”.  

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un 

uzturēšanas kārtību”. 

39.§ 

Par domes sēdi 2017.gada decembrī 

 (E.Kāpa, P.Balzāns) 

Saskaņā ar domes šā gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – noteikumi) 78.punktu, domes kārtējā sēde notiek katra 

mēneša ceturtajā otrdienā, plkst. 14.00.  

Šā gada decembra ceturtā otrdiena ir 26.decembris, Ziemassvētki (brīvdiena). 

Noteikumu 78.punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos domes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt 

sēdi citā laikā. Ierosina sasaukt domes sēdi šā gada 22.decembrī plkst. 9.00. 

G.PORIETIS, V.BULĀNS, K.SAVICKA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.48.54 – 

1:51:28] par uzņēmēju saietu šā gada 22.decembrī plkst. 10.00 un priekšlikumu sasaukt 

domes sēdi šā gada 22.decembrī plkst. 8.30. 

J.BEĶERS ierosina balsot par domes sēdes sasaukšanu šā gada 22.decembrī plkst. 8.30. 

P.BALZĀNS aizrāda deputātam J.Beķeram par noteikumu 90.5.apakšpunkta pārkāpšanu. 

[Piezīme: Noteikumu 90.5.apakšpunkts nosaka, ka sēdes vadītājs ierosina jautājumu 

nobalsošanu.] 

P.BALZĀNS ierosina balsot par domes sēdes sasaukšanu šā gada 22.decembrī plkst. 9.00. 

Atklāti balsojot, ar 2 balsīm „par” (A.KEIŠA (LZS), G.BOJĀRS (LZP)), „pret” – 6 

(V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA), 

K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S)), „atturas” – 6 (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), 

J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), DOME 

NOLEMJ: 

Neatbalstīt domes sēdes sasaukšanu šā gada 22.decembrī plkst. 9.00. 

P.BALZĀNS ierosina balsot par domes sēdes sasaukšanu šā gada 22.decembrī plkst. 8.30. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), 

K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 3 

(G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), P.PULTRAKS (RA)), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 

Atbalstīt domes sēdes sasaukšanu šā gada 22.decembrī plkst. 8.30. 
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40.§ 

Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.271 “Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

41.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.272 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

42.§ 

Par pašvaldības iestāžu remontdarbu plānu 2018.gadā 

 (A.Brūvers, M.Arnavs) 

3.pielikums. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

-Slēgtā daļa- 

43.§ 

Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.273 “Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

44.§ 

Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.274 “Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.32. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


