
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 24.aprīlī                      Nr.10 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 9 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA) (no plkst. 14.01), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE 

(RA),K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.VERNERS (RA), E.ŠĒPERS (LZS). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, I.HENILANE, 

E.KĀPA, N.KRASNOVA, V.KUKK, S.MŪZE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, A.VAIVADE. 

citi: Ādažu Kultūras centra projektu vadītāja E.BUKOVSKA, SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis 

A.DUNDURS, SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis J.KRŪZE, Ādažu Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas direktore D.PUĶĪTE, SIA “Ādažu slimnīca” valdes loceklis P.PULTRAKS, Ādažu 

Sociālā dienesta vadītāj I.ROZE, Ādažu pašvaldības policijas vecākais inspektors 

A.ŠMAUKSTELIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību pēc 36.jautājuma “Par grozījumiem domes 

2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” ar 

šādiem jautājumiem: 37.jautājums “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā”, 38.jautājums “Par 

Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensībām”, 39.jautājums “Par grozījumiem 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”””, 

40.jautājums “Par sadarbības līguma noslēgšanu”, 41.jautājums “Par darba grupas izveidi” un 

42.jautājums “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības”, attiecīgi mainot 

pārējo darba kārtības numerāciju. 

Plkst. 14.01 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

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

Apstiprināt domes šā gada 24.aprīļa sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Kapitāldaļu turētāja pārstāvja informācija par kapitālsabiedrību darbu 2017.gadā (ziņo 

M.Sprindžuks) 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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2. SIA “Ādažu Namsaimnieks” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un 

pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi. 

3. SIA “Ādažu Ūdens” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un 

pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi. 

4. PSIA “Ādažu slimnīca” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un 

pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi. 

5. Par ES fondu un pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.gada pirmajā ceturksnī. 

6. Pārskats par pašvaldības darbu. 

7. Par “Baltā galdauta” valsts svētkiem 4.maijā Ādažu novada ciemos. 

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

8. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai. 

10. Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 “Par nekustamā 

īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9. 

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

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un Austrumu 

ielā 14. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baltmeldri”. 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni. 

16. Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju. 

17. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

18. Par saistošo noteikumu “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā” projektu. 

19. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

20. Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

21. Par telpu nomas līguma pagarinājumu. 

22. Par Kapavietu komisijas izveidi. 

23. Kapavietu komisijas nolikums. 

24. Par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus. 

25. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības 

iestādēm” projektu. 

26. Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”. 

27. Par noteikumu “Grozījumi 24.02.2015. noteikumos Nr.4 “Ādažu novada pašvaldības 

aktīvu pārvaldība”” projektu. 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. 

29. Par pašvaldības 2018.gada budžeta I ceturkšņa izpildi. 

30. Par Ādažu novada domes komiteju sēdēm un domes sēdi 2018.gada maijā. 

V. Citi jautājumi: 

31. Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažos” Laveru ceļa 

grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai. 

32. Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu. 

33. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā. 

34. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Daugavpili. 

35. Par amatu savienošanas atļauju E.Verneram. 

36. Par grozījumiem domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu 

novada pašvaldības nolikums”. 

37. Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā. 

38. Par Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensībām. 
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39. Par grozījumiem 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””. 

40. Par sadarbības līguma noslēgšanu. 

41. Par darba grupas izveidi. 

42. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

-Slēgtā daļa- 

43. Par īres līguma pagarināšanu. 

44. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu Muižas iela 8-5. 

45. Par uzņemšanu rindā uz dzīvojamo platību “Kadaga 11” dz. 54. 

1.§ 

Kapitāldaļu turētāja pārstāvja informācija par kapitālsabiedrību darbu 2017.gadā 

 (M.Sprindžuks) 

Informē par kapitālsabiedrību darbu 2017.gadā un finanšu rādītājiem. Vērš uzmanību, ka visas 

kapitālsabiedrības pārskata laikā strādāja sekmīgi, sasniedzot mērķus, un ir finansiāli stabili. Lūdz 

kapitālsabiedrību pārstāvjiem informēt par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un pašvaldības 

noteikto uzdevumu izpildi. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

SIA “Ādažu Namsaimnieks” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un 

pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi 

 (J.Krūze) 

Prezentācija (1.pielikums). 

K.SPRŪDE ierosina pakalpojuma saņēmējiem samazināt nokavējuma procentu likmi (1%) par 

termiņā neapmaksāto rēķinu. 

J.KRŪZE skaidro, ka nokavējuma procentu likme katram pakalpojuma saņēmējam ir atrunāta 

līgumā un, ja tam ir nepieciešams pagarināt rēķina apmaksas termiņu, tad, atsevišķi vienojoties ar 

SIA “Ādažu Namsaimnieks” ,var nokavējuma procentus nepiemērot. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

SIA “Ādažu Ūdens” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un pašvaldības 

noteikto uzdevumu izpildi 

 (A.Dundurs) 

Prezentācija (2.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

PSIA “Ādažu slimnīca” informācija par saimnieciskā gada darbības rezultātiem un 

pašvaldības noteikto uzdevumu izpildi 

 (P.Pultraks) 

Prezentācija (3.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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5.§ 

Par ES fondu un pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.gada pirmajā ceturksnī 

 (M.Sprindžuks) 

Informācija par ES fondu un pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.gada pirmajā 

ceturksnī (4.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

6.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti šādi domes lēmumi: 

1.1. 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.252 “Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā 

bez atlīdzības” –pašvaldība pieņēma dāvinājumā zemes gabalu „Gaujas iela D”, 0,03 

ha platībā;  

1.2. 2017.gada 22.decembra lēmums Nr.292 “Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts 

īpašumā” – daļā par zemes vienības „Iļķenes ceļš A”, kā atsevišķa objekta noteikšanu 

un reģistrēšanu zemesgrāmatā; 

1.3. visi domes šā gada 13.marta un šā gada 27.marta sēdes lēmumi daļās par dokumentu 

sagatavošanu.  

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 šā gada maija 

beigās; 

2.2. ar SIA „GP Holding”, par Kadagas ceļa posma atjaunošanu (34132 euro), ko paredzēts 

pabeigt šā gada jūnija sākumā; 

2.3. ar SIA “Orchis”, par dārznieka pakalpojumiem publisko apstādījumu uzkopšanai 

(15882 euro), no šā gada 16.aprīļa līdz 31.oktobrim; 

2.4. ar SIA “Norde”, par specializētas automašīnas NV300 iegādi (28090 euro) pašvaldības 

policijai. Auto paredzēts saņemt līdz šā gada augustam; 

3. Lauku atbalsta dienests atbalstīja projektu “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu 

novadā” un piešķīra 174484,56 euro. Pārbūves darbus veiks SIA “Binders” (148356,08 

euro). Darbus plānots pabeigt šā gada jūlijā. 

4. Izpildītie saimnieciskie darbi – pabeigts remonts domes dzīvoklī Kadaga 11-54 (11531 euro), 

veikta logu nomaiņa un pastiprinātu žalūziju uzstādīšana ēkā pie BMX trases (3391 euro), 

tiek saņemta ielu mazgāšanas un tīrīšanas iekārta (23900 euro). 

5. Lielo bojājumu un vidi degradējošu iemeslu dēļ tuvākajā laikā tiks demontēts bērnu rotaļu 

laukums Gaujas ielā 25, Ādažos (2019.gadā plānots izveidot jaunu rotaļu laukumu), un 

Kadaga 5, Kadagā (netiks atjaunots).   

6. Domes organizētajā MTB velomaratonā 14.aprīlī piedalījās 489 velobraucēji. 

7. Gaujas ielas rekonstrukcija ieguva 2.vietu skates „Gada labākā būve Latvijā 2017” 

nominācijā “Gada labākā inženierbūve Latvijā”. Skati organizēja būvniecības nozares 16 

sabiedriskās organizācijas. Būves izvērtē 44 eksperti, ko deleģē17 būvniecības nozares 

sabiedriskās organizācijas. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

7.§ 

Par “Baltā galdauta” valsts svētkiem 4.maijā Ādažu novada ciemos 

 (E.Bukovska) 

Informācija par “Baltā galdauta” valsts svētkiem 4.maijā Ādažu novada ciemos (5.pielikums). 

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

8.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

 (L.Pumpure) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.75 “Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.76 “Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 “Par nekustamā īpašuma 

“Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.77 “Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.279 

“Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu” precizēšanu” un saistošos 

noteikumus Nr.10/2018 “Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra saistošo noteikumu 

Nr.26 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam 

„Vagulīši” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” atzīšana par 

spēku zaudējušiem” sagatavot dokumentus parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 9 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.78 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Zeduļu ielā 

9” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.79 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 un Austrumu ielā 

14 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.80 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Austrumu 

ielā 12 un Austrumu ielā 14” un sagatavot to parakstīšanai. 
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14.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Baltmeldri” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.81 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Baltmeldri”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.82 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Zaļkalni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.83 “Par Garkalnes ūdenstorņa konservāciju” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.84 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā” projektu 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11/2018 “Par pabalstiem audžuģimenēm Ādažu novadā” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

19.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.85 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

20.§ 

Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.86 “Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par telpu nomas līguma pagarinājumu 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.87 “Par telpu nomas līguma pagarinājumu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par Kapavietu komisijas izveidi 

 (J.Antonovs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.88 “Par Kapavietu komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par Kapavietu komisijas nolikumu 

 (J.Antonovs) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.7 “Kapavietu komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.89 “Par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu 

slēgt īres līgumus” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības 

iestādēm” projektu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2018 “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām 

vispārējās izglītības iestādēm” un sagatavot tos parakstīšanai. 

26.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” 

 (N.Krasnova) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.90 “Par iestāšanos biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku 

asociācija”” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par noteikumu “Grozījumi 24.02.2015. noteikumos Nr.4 “Ādažu novada pašvaldības aktīvu 

pārvaldība”” projektu 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.5 “Grozījumi 24.02.2015. noteikumos Nr.4 “Ādažu novada 

pašvaldības aktīvu pārvaldība”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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28.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par pašvaldības 2018.gada budžeta I ceturkšņa izpildi 

 (S.Mūze) 

Pašvaldības 2018.gada budžeta I ceturkšņa izpilde (6.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

30.§ 

Par Ādažu novada domes komiteju sēdēm un domes sēdi 2018.gada maijā 

 (M.Spindžuks) 

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

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 74.punktu komiteju sēdes notiek ne retāk kā 

vienu reizi mēnesī un tās nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek Domes sēdes: 

74.1. Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā 

otrdienā, plkst. 14.00; 

74.2. Attīstības komitejas sēde notiek katra mēneša otrajā otrdienā, plkst. 14.00; 

74.3. Finanšu komitejas sēde notiek katra mēneša trešajā otrdienā, plkst. 14.00 

Saskaņā ar nolikuma 78.punktu – Domes kārtējā sēde notiek katra mēneša ceturtajā otrdienā, 

plkst. 14.00.  

Lai nodrošinātu domei šā gada maijā iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu 

komiteju sēdēs, ņemot vērā, ka šā gada pirmā otrdiena (1.maijs) ir valsts svētki – LR Satversmes 

sapulces sasaukšanas diena un Darba svētki, un 78.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos 

Domes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt sēdi citā laikā,  

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

Sasaukt komiteju sēdes un domes sēdi šā gada maijā:  

1) Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi – 8.maijā, plkst. 14.00; 

2) Attīstības komitejas sēdi – 15.maijā, plkst. 14.00; 

3) Finanšu komitejas sēdi – 22.maijā, plkst. 14.00; 

4) domes sēdi – 29.maijā, plkst. 14.00. 

31.§ 

Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažos” Laveru ceļa 

grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.91 “Par aizņēmumu projektam “Laveru ceļa grants seguma pārbūve 

Ādažos” Laveru ceļa grants seguma  I.kārtas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības 

finansēšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 
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32.§ 

Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu 

 (A.Šmaukstelis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.8 “Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.92 “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt darba kārtības 37.jautājumu. 

Deputāti piekrīt ierosinājumam. 

*** 

37.§ 

Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.93 “Par pabalsta piešķišanu krīzes situācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

34.§ 

Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Daugavpili 

 (M.Sprindžuks) 

Pamatojoties uz Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada 3.aprīļa vēstuli (reģ. Nr.ĀND/1-

18/18/923) „Par uzaicinājumu uz Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongresu un biedru sapulci no 

šī gada 10.maija līdz 11.maijam Daugavpilī (Latvija)” Latvijas Pašvaldību savienības biedru 

sapulcē un 29.kongresā ir uzaicināts piedalīties domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Ņemot 

vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62. panta pirmās daļas 2. 

punktu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 

komandējumiem saistītie izdevumi” 8.punktu, Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra 

noteikumiem „Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

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

1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz 2 dienām no 

2018.gada10.maija līdz 11.maijam uz Daugavpili (Latvija). 

2. Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam: 

2.1. komandējuma dienas naudu 100 % apmērā par 2 dienām – EUR 6,00 (seši eiro un 00 

centi) dienā; 

2.2. dalības maksu EUR 40,00 (četrdesmit euro un 00 centi). Dalības maksu, pēc piestādītā 

rēķina, pārskaitīt uz norēķinu kontu LV53UNLA0001001700906 SEB banka, kods 

UNLALV2X ar norādi „Kongress”. 

3. Komandējuma nodrošināšanai tiks izmantots domes transportlīdzeklis OPEL ANTARA, 

valsts reģistrācijas Nr.JL6365. 

4. Izdevumus segt no Pārvaldes budžeta līdzekļiem (EKK 2279). 

5. Trīs darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma domes priekšsēdētājam iesniegt 

Grāmatvedības daļā atskaiti par komandējumu Noteikumos noteiktajā kārtībā. 
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6.   Uzdot veikt domes priekšsēdētāja darba pienākumus viņa prombūtnes laikā domes 

priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam. 

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

35.§ 

Par amatu savienošanas atļauju E.Verneram 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.94 “Par amatu savienošanas atļauju E.Verneram” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

36.§ 

Par grozījumiem domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22/2017 “Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 

20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

38.§ 

Par Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensībām 

 (D.Puķīte) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.95 “Par Eiropas jaunatnes basketbola līgas sacensībām” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

39.§ 

Par grozījumiem 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.96 “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. 

40.§ 

Par sadarbības līguma noslēgšanu 

 (I.Henilane) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.97 “Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” 

ierīkošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

41.§ 

Par darba grupas izveidi 

 (R.Kubuliņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.98 “Par darba grupas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 
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42.§ 

Par darba grupas izveidi 

 (R.Kubuliņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.99 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.50. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


