
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2018.gada 26.jūnijā                      Nr.15 

 

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 12 deputāti:  

J.BEĶERS (RA) (no plkst. 14.01), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA) 

(no plkst. 14.01), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS 

(RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.BALZĀNS (RA), E.ŠĒPERS (LZS). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: U.ANDERSONE, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERS, I.HENILANE, 

N.KRASNOVA, V.KUKK, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, A.SPRICIS. 

Citi: Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību pēc 3.jautājuma “Par pašvaldības īpašuma 

sakārtošanu un malkas nojumju izvietošanu īpašumā “Alderi 1/1A”” ar 4.jautājumu “Par dalību 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā Nr.2018-LV01-KA101-046770”, attiecīgi 

mainot pārējo darba kārtības numerāciju, kā arī atlikt 22.jautājuma “Par noteikumu “Darbinieku 

novērtēšanas noteikumi” projektu” izskatīšanu. 

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

Apstiprināt domes šā gada 26.jūnija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

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

2. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

3. Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un malkas nojumju izvietošanu īpašumā “Alderi 

1/1A”. 

4. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā Nr.2018-LV01-KA101-

046770. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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5. Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Ādažu novada pašvaldība pārņem un pieņem 

dāvinājumā ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi” projektu. 

6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Birznieku ielā 30. 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Austrumu ielā 12 

un Austrumu ielā 14. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Līči”. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”. 

11. Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā. 

12. Par nelikumīgās būvniecības seku likvidāciju Meža ielā. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Par izmaiņām Bāriņtiesas struktūrā. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu. 

16. Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā. 

17. Par Gaujas iela 10A zemes daļas iznomāšanu. 

18. Par zemes vienību robežu aktualizāciju. 

19. Par līdzfinansējumu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā. 

20. Par līdzfinansējumu BMX trases izbūvei. 

21. Par kokmateriāla atsavināšanu. 

22. Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu. 

V. Citi: 

23. Par pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

24. Par grozījumiem domes 2014.gada 23.decembra iekšējos noteikumos “Pašvaldības mantas 

un finanšu resursu izmantošanas kārtība”. 

25. Par Ādažu novada domes 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 “Par 

pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm”. 

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

novada pašvaldības nolikums”. 

27. Par publiskās apspriešanas rezultātiem. 

-Slēgtā daļa- 

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

28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti visi domes šā gada 29.maija sēdes lēmumi daļās par dokumentu sagatavošanu, 

līgumu slēgšanu un izmaksu veikšanu, kā arī šā gada 8.maija lēmums Nr.104 “Par publiskās 

apspriešanas organizēšanu”.  

2. Šā gada 1.jūnijā dome apbalvoja ar naudas balvām izcilākos Ādažu novada vispārējās 

izglītības iestāžu 78 skolēnus. 

3. Domes izglītības iestādēs sekmīgi noritēja izlaidumi, kā arī jūnijā paredzētās un domes 

atbalstītās bērnu radošās darbnīcas. 

4. Šā gada 20.jūnijā tika sākta publiskās bezmaksas tualetes darbība (atvērta katru dienu no 

plkst. 8.00 līdz 21.00). 

5. Šā gada 11.jūnijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) veica pārbaudi par 

Muižas ielas rekonstrukcijas projekta izpildes gaitu un norādīja uz atsevišķiem trūkumiem 

dokumentācijas noformēšanā un uzglabāšanā. 

6. Šā gada 18.jūnijā CFLA veica pārbaudi par sabiedrības veselības veicināšanas projektu 

izpildi pašvaldībā. Atzinums vēl nav saņemts, mutiski aizrādījumi netika izteikti. 
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7. Būvniecības valsts kontroles birojs šā gada 11.jūnijā veica jaunās skolas būvobjekta pārbaudi 

un sniedza pozitīvu atzinumu. 

8. Šā gada 21.jūnijā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests brīdināja domi par Ādažu PII 

iespējamo darbības apturēšanu, ja līdz 2019.gada 30.jūnijam netiks uzstādīta ugunsgrēka 

atklāšanas automātiskā brīdināšanas sistēma. 

9. Pabeigtas visas darbības novada pašdarbības kolektīvu dalības nodrošināšanai XXVI 

Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos (no šā gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam). 

10. Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs saņēma balvu un zelta diplomu 

kategorijā “Labākais vienotais klientu apkalpošanas centrs novadu nozīmes valsts un 

pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru grupā” (78 pašvaldību centru konkurencē). 

Plkst. 14.01 J.BEĶERS un K.DĀVIDSONE piedalās sēdē. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

 (K.Dāvidsone) 

R.KUBULIŅŠ, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, K.DĀVIDSONE debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.03.27 – 0.12.10] par: 

Plkst. 14.03 G.BOJĀRS atstāj sēdi. 

1. priekšlikumu paredzēt iespēju daudzbērnu ģimeņu, kuras audzina četrus un vairāk bērnus, 

bērniem būt uzņemtiem pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas un normatīvo aktu 

regulējumu, kas paredz nodrošināt vienlīdzības principu, lai iestāde tai piešķirto rīcības 

brīvību izmantotu līdzīgi pret personām, kas atrodas salīdzināmos apstākļos [Piezīme: 

dome nevar pieļaut situāciju, ka vienas ģimenes viena bērna uzņemšana pirmskolas 

izglītības iestādē ārpus kārtas nodrošina īpašas sociālās garantijas vienai vecāku grupai, 

bet ir diskriminējoša attiecībā pret citiem vecākiem, kuru bērni ir spiesti apmeklēt privāto 

pirmskolas izglītības iestādi vai auklīti. Ja dome piekristu uzņemt ārpus rindas 

daudzbērnu ģimenes bērnus, tiktu pārkāpts vienlīdzības princips attiecībā pret citiem 

bērniem un viņu vecākiem, kuri nonākuši tādā pašā situācijā, jo atņemtu vietu kādam 

citam bērnam, kuram vieta jau ir piešķirta vai pienākas saskaņā ar bērnu reģistru rindā 

uz vietu domes pirmskolas izglītības iestādi.]; 

2. bērnu uzņemšanas kārtību Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē (2/3 no bērnu vietu 

skaita Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, bet ne vairāk, kā 120 bērni ir paredzēta NBS 

karavīru bērniem). 

Plkst. 14.10 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), E.VERNERS 

(RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.KUBULIŅŠ (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.141 “Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus 

kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un malkas nojumju izvietošanu īpašumā “Alderi 

1/1A” 

 (A.Brūvers) 

A.KEIŠA, A.BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.17.25 – 

0.21.27] par: 

1. malkas nojumes izbūvēšanu iedzīvotāju pašu spēkiem un to vizuālo izskatu; 
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2. ierosinājumu malkas nojumes izbūves termiņu pagarināt līdz šā gada 15.oktobrim. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.142 “Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un malkas nojumju 

izvietošanu īpašumā “Alderi 1/1A””, precizējot nolēmuma 3. un 4.punktā termiņu uz 

15.oktobri, un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā Nr.2018-LV01-KA101-

046770 

 (D.Dumpe) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.143 “Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā 

Nr.2018-LV01-KA101-046770” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā Ādažu novada pašvaldība pārņem un pieņem 

dāvinājumā ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi” projektu 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.6 “Kārtība, kādā Ādažu novada pašvaldība pārņem dāvinājumā 

ceļu vai ceļu uzturēšanai nepieciešamo zemi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

6.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Birznieku ielā 30 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.144 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Birznieku 

ielā 30” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 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.145 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

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

8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena” 

 (S.Grīnbergs) 

M.SPRINDŽUKS, S.GRĪNBERGS, G.BOJĀRS, R.KUBULIŅŠ, N.KRASNOVA, V.BULĀNS, 

J.NEILANDS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.27.59 – 0.52.18] par: 

1. gājēju piekļūšanu ūdenstilpēm un zemesgabala īpašnieka tiesībām novietot žogu; 

2. ierosinājumu izstrādāt regulējumu tauvas joslas kopšanai; 

3. priekšlikumu papildināt lēmuma nolēmuma daļu, nosakot, ka Gaujas upes tauvas joslu 

nedrīkst nožogot un ka jānodrošina netraucēta gājēju kustība pa tauvas joslu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.146 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Gaujiena””, papildinot lēmuma nolēmuma daļu, nosakot, ka Gaujas upes tauvas 

joslu nedrīkst nožogot un ka jānodrošina netraucēta gājēju kustība pa tauvas joslu, un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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9.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Līči” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.147 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Līči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.148 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Jaunparks”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.149 “Par “Kadagas centrs” zemes daļas nomu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

12.§ 

Par nelikumīgās būvniecības seku likvidāciju Meža ielā 

 (A.Brūvers) 

Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, ņemot vērā, ka nenotika tikšanās ar Meža ielas 

iedzīvotājiem. 

V.BULĀNS, A.BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS, A.SPRICIS debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 1.01.13 – 1.09.26] par: 

1. priekšlikumu organizēt Attīstības komitejas izbraukuma sēdi, lai iepazītos ar lietas 

faktiskiem apstākļiem un vienoties ar Meža ielas iedzīvotājiem par turpmāko rīcību; 

2. ierosinājumu uzdot domes Būvvaldei organizēt tikšanos ar Meža ielas iedzīvotājiem un 

informēt deputātus domes ārkārtas sēdē, bet ja sēde nenotiks līdz šā gada 10.jūlijam, tad 

Attīstības komitejas sēdē par tikšanās rezultātiem. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

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

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (K.SPRŪDE), DOME NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

2. Uzdot domes Būvvaldei organizēt tikšanos ar Meža ielas iedzīvotājiem un informēt 

deputātus domes ārkārtas sēdē, bet ja sēde nenotiks līdz šā gada 10.jūlijam, tad Attīstības 

komitejas sēdē par tikšanās rezultātiem. 

13.§ 

Par izmaiņām Bāriņtiesas struktūrā 

 (L.Raiskuma, U.Andersone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.150 “Par izmaiņām Bāriņtiesas struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

14.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 
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 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.151 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.152 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.153 “Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par Gaujas iela 10A zemes daļas iznomāšanu 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.154 “Par Gaujas iela 10A zemes daļas iznomāšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes vienību robežu aktualizāciju 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.155 “Par zemes vienību robežu aktualizāciju” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

19.§ 

Par līdzfinansējumu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā 

 (J.Neilands) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.156 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par līdzfinansējumu BMX trases izbūvei 

 (I.Henilane) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.157 “Par līdzfinansējumu BMX trases izbūvei” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

21.§ 

Par kokmateriāla atsavināšanu 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.158 “Par kokmateriāla atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu 

 

Atlikts. 

23.§ 

Par pašvaldības 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 (G.Porietis) 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, pašvaldībai jāsagatavo un jāapstiprina publiskais 

pārskats par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada jūnija beigām.  

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

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2017.gada publisko pārskatu (turpmāk – pārskats) 

(pielikums). 

2. Uzdot domes Sabiedrisko attiecību daļai: 

2.1. iesniegt pārskata saīsinātu eksemplāru VARAM elektroniskā veidā un publicēt to 

domes mājaslapā; 

2.2. izsniegt drukātu pārskata pilnu eksemplāru Ādažu novada bibliotēkai. 

24.§ 

Par grozījumiem domes 2014.gada 23.decembra iekšējos noteikumos “Pašvaldības mantas 

un finanšu resursu izmantošanas kārtība” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.7 “Grozījumi Ādažu novada domes noteikumos „Pašvaldības 

mantas un finanšu resursu izmantošanas kārtība”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

25.§ 

Par Ādažu novada domes 2018.gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 “Par 

pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm” 

 (N.Krasnova) 

Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā 

gada 1.jūnija vēstuli par domes šā gada 24.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12/2018 “Par 

pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm” (turpmāk – noteikumi), ar 

lūgumu nodrošināt saistošo noteikumu tiesiskumu, paredzot noteikumos regulējumu par 

pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējumam un tā piešķiršanas kārtību. Izvērtējot iebildumus, 

dome neatbalsta VARAM lūgumu šādu apsvērumu dēļ: 

1. Izglītības likuma 17. panta otrā daļa nosaka, ka, lai nodrošinātu iespēju apmeklēt izglītības 

iestādi pēc brīvas izvēles bērnam, kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, bet kurš mācās izglītības iestādē, kas atrodas citas pašvaldības administratīvajā 

teritorijā, pašvaldībai atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai ir pienākums slēgt 

līgumu par piedalīšanos attiecīgās pašvaldības padotībā esošas izglītības iestādes 

uzturēšanas izdevumu finansēšanā.  

Kārtību, kādā slēdzami līgumi un veicami savstarpējie norēķini starp pašvaldību padotībā 

esošām izglītības iestādēm nosaka Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumi 

Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu 

sniegtajiem pakalpojumiem” (turpmāk – MK noteikumi).   

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 5. punkts nosaka, ka pašvaldība uz savstarpēju 

līgumu pamata var piedalīties privāto izglītības iestāžu (turpmāk – iestāde) finansēšanā. 

2. Ņemot vērā, ka MK noteikumi neparedz kārtību, kādā pašvaldība līdzfinansē privātās 

izglītības iestādes, dome, īstenojot brīvprātības principu un pamatojoties uz likuma “Par 
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pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, pieņēma saistošos noteikumus par līdzfinansējuma 

piešķiršanu vispārizglītojošām izglītības iestādēm ar mērķi radīt vienotu kārtību un 

nosacījumus līguma slēgšanai visām privātām vispārizglītojošām izglītības iestādēm, 

paredzot līdzīgu kārtību, kāda noteikta MK noteikumos.  

Tā kā domes rīcībā ir nepieciešamā informācija, lai informētu konkrēto iestādi par iespēju 

saņemt līdzfinansējumu (domei ir pieeja Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzei, 

kurā redzams, kādu izglītības iestādi bērns apmeklē), dome neuzliek papildu 

administratīvu slogu – pienākumu iestādei iesniegt attiecīgu iesniegumu par 

līdzfinansējuma piešķiršanu, tādejādi atvieglojot iestādei līdzfinansējuma saņemšanas 

procedūru. Dome pati uzņemas pienākumu informēt iestādi par līguma slēgšanu ar iestādi, 

ņemot vērā saistošajos noteikumos noteiktās prasības. Vienlaikus, ņemot vērā, ka pastāv 

iespēja, ka bērns mācību gada laikā var mainīt izglītības iestādi, dome paredz iespēju slēgt 

līgumu arī uz iestādes iesnieguma pamata.  

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

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

Atstāt negrozītus Ādažu novada pašvaldības 2018.gada 24.aprīļa saistošos noteikumus 

Nr.12/2018 “Par pašvaldības līdzfinansējumu privātām vispārējās izglītības iestādēm.” 

26.§ 

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

novada pašvaldības nolikums” 

 (N.Krasnova) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.19/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par publiskās apspriešanas rezultātiem 

 (G.Porietis) 

Dome no šā gada 15.maija līdz 15.jūnijam rīkoja publisko apspriešanu par jaunu reliģisku būvju 

būvniecību Ādažu novadā, kuras rezultātā saņēma 361 aizpildītu aptaujas anketu, no kurām 

derīgas bija 340 anketas. 

Atbildot uz jautājumu “Vai atbalstāt jaunu 

reliģisku būvju būvniecību Ādažu novadā?”, 

atbilde “jā” tika sniegta 177 reizes (52 % no visu 

atbilžu skaita), bet atbilde “Nē” tika sniegta 163 

reizes (48 % no visu atbilžu skaita).  

Pozitīvi atbildējušo iedzīvotāju atbildēs bija minēti 

šādi būtiskākie apsvērumi – jaunas reliģiskas būves 

stiprinātu kristīgās vērtības un pozitīvi ietekmētu 

novada attīstību, reliģiskie pakalpojumi būtu 

pieejamāki (pašlaik tuvākie pareizticīgo dievnami 

atrodas Rīgā), jaunām būvēm ar modernu 

arhitektūru būtu jāiederas apkārtējā vidē (nevarētu 

būt pārāk košas), vēlams – klusākās vietās ārpus 

ciemu centriem, turklāt, attiecīgai konfesijai piekritīgu kristiešu daudzumam novadā vajadzētu 

sasniegt kādu noteiktu skaitu. 

Negatīvi atbildējušie iedzīvotāji atzīmēja, ka Baltezera, Garkalnes un Kadagas ciemos jau ir 

baznīcas vai kapelas un to skaits ir pilnīgi pietiekošs novada ticīgo iedzīvotāju vajadzībām.  

52%

48%

Vai atbalstāt jaunu reliģisku 
būvju būvniecību Ādažu 

novadā?

JĀ

NĒ
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Kuros ciemos Ādažu novadā būtu 
vēlama jaunu reliģisku būvju 

būvniecība?
Nebūvēt 39 %
Ādaži - 35 %
Kadaga - 11 %
Baltezers - 5 %
Alderi - 4 %
Atari - 3 %
Āņi - 2 %
Stapriņi - 0,4 %
Eimuri - 0,2 %
Iļķene - 0,2 %
Podnieki - 0,2 %

27%

73%

Vai atbalstāt pareizticīgās baznīcas 
būvniecību Rīgas gatvē 36?

JĀ

NĒ

Atbildot uz jautājumu “Kuros ciemos Ādažu 

novadā būtu vēlama jaunu reliģisku būvju 

būvniecība?”, iedzīvotāji norādīja Ādažu 

ciemu – 128 reizes, Kadagas ciemu – 41 reizi, 

Baltezera ciemu – 17 reizes, Alderu ciemu – 

13 reizes, Ataru ciemu – 10 reizes, Āņu ciemu 

– 8 reizes, Stapriņu ciemu – 3 reizes, bet 

Eimuru ciemu, Iļķenes ciemu un Podnieku 

ielas apkārtni – 1 reizi katru. 143 iedzīvotāji 

neatbalstīja būvniecību. 

Faktiski, iedzīvotāji, kuri atbalstīja jaunu 

reliģisku būvju būvniecību, norādīja ciemu 

nosaukumus. Savukārt, iedzīvotāji, kuri to 

neatbalstīja, sniedza atbildi “nebūvēt”. 

Uz jautājumu “Vai atbalstāt pareizticīgās 

baznīcas būvniecību Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads?” sniegtajām atbildēm pašvaldības 

dome noteica punktu vērtību (no 1 līdz 4 punktiem atkarībā no anketas iesniedzēja deklarētās 

dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma adreses). Apspriešanas rezultātā atbilde “jā” saņēma 151 

punktu (27 % no kopējā punktu skaita), bet atbilde “nē” saņēma 409 punktus (73 % no kopējā 

punktu skaita).  

Pozitīvi atbildējušo iedzīvotāju 

argumentācijā bija minēti tādi būtiskākie 

apsvērumi – tiktu apmierinātas 

pareizticīgo draudzes vajadzības un 

intereses, baznīca būtu tuvu un ērti 

sasniedzama, savukārt Ādažu ciems kļūtu 

bagātāks ar skaistu ēku un sakārtotu 

teritoriju. 

Negatīvi atbildējušo iedzīvotāju 

argumentācijā bija minēti tādi būtiskākie 

apsvērumi – būve apmierinātu vien šauras 

interesentu grupas intereses, tā neiekļautos 

ciema ainavā un neatbilst Latvijas būvniecības tradīcijām, turklāt blīvā apbūve likvidētu esošos 

stādījumus. Baznīcas ēkas atrastos pārāk tuvu vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, tās 

zvanu skaņas un apmeklētāju plūsma traucētu iedzīvotāju atpūtu, turklāt pastāv bažas, ka baznīcas 

teritorijā vai tās tuvumā bieži atrastos personas bez patstāvīgas dzīvesvietas vai ubagotāji. 

Minētajā īpašumā būtu ierobežots automašīnu stāvvietu skaits, bet piebraukšana no Pasta ielas un 

Pirmās ielas puses būtiski apgrūtinātu visus satiksmes dalībniekus. Ir ļoti ticams, ka minēto 

faktoru ietekmē samazināsies pieguļošo nekustamo īpašumu vērtība un dzīvokļu saules 

apgaismojuma rādītāji, negatīvi ietekmējot iedzīvotāju psiholoģisko komfortu un palielinot 

elektroenerģijas patēriņu. 

Būvniecības likuma 14.panta piektā daļa nosaka, ka, ja blakus dzīvojamai vai publiskai apbūvei ir 

ierosināta tāda objekta būvniecība, kurš var radīt būtisku ietekmi (troksni, vibrāciju, smaku vai 

cita veida piesārņojumu), bet kuram nav piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, būvvalde 

nodrošina būvniecības ieceres publisku apspriešanu un tikai pēc tam pieņem lēmumu par 

ierosinātā objekta būvniecības ieceri. Pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt arī citus 

gadījumus, kad rīkojama būvniecības ieceres publiska apspriešana. 

Ādažu novada pašvaldības 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 141.1.apakšpunktā noteikts, ka publiskā apspriešana jārīko, ja tiek celta 

sabiedriski nozīmīga būve. 
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Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumu Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskas 

apspriešanas kārtība” 17.punktā noteikts, ka, pamatojoties uz būvniecības ieceres publiskās 

apspriešanas pārskatu, kā arī pašvaldības pieņemto lēmumu par konkrēto būvniecības ieceri, ja tā 

skar vai ietekmē pašvaldības administratīvo teritoriju, būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas 

izdošanu vai atteikumu to izdot. 

M.SPRINDŽUKS, G.BOJĀRS, J.BEĶERS, K.SPRŪDE, R.KUBULIŅŠ, V.BULĀNS, 

J.NEILANDS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, G.PORIETIS debatē [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 1.41.28 – 2.24.21] par: 

1. iedzīvotāju aptaujā paustiem viedokļiem, aptaujas rezultātiem un to piemērošanu lēmuma 

pieņemšanā; 

2. iespēju izbūvēt reliģisku būvi citā vietā (pašvaldības un privātā zemesgabalā). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

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

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (K.SPRŪDE), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Neatbalstīt reliģisku būvju būvniecību nekustamajā īpašumā “Rīgas gatve 36”, Ādaži, 

Ādažu novads. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam šā gada septembrī iesniegt 

domei priekšlikumus par pašvaldības un privāto zemes īpašumu pieejamību jaunu 

reliģisku būvju būvniecībai Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 

-Slēgtā daļa- 

28.§ 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 (N.Krasnova) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.159 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.25. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


