ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2018.gada 24.jūlijā

Nr.16

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), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ
(LZP), J.NEILANDS (RA) (no plkst. 14.02), P.PULTRAKS (RA) (no plkst. 14.06),
K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (KPV LV) (līdz plkst. 15.46), E.ŠĒPERS (LZS),
E.VERNERS (RA).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.BALZĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA),
L.PUMPURE (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA,
V.KUKK, S.MŪZE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, A.SPRICIS.
citi: Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja S.BREIDAKA.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību pēc 3.jautājuma “Par ES fondu un
pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.g. II ceturksnī” ar 4.jautājumu “Par Latvijas
karoga izvietošanu Ādažos”, attiecīgi mainot pārējo darba kārtības numerāciju, kā arī ar
33.jautājumu “Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu”.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 26.jūnija sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
I.

Informācija:
1.
2.
3.
4.

Pārskats par pašvaldības darbu.
Par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību iepriekšējā pusgadā.
Par ES fondu un pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.g. II ceturksnī.
Par Latvijas karoga izvietošanu Ādažos.

II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi:
5. Par nolikuma “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikums” projektu.
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, KPV LV – Politiskā
partija “KPV LV”.
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III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:
6. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā.
7. Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Kalnsētas krastmala” kopšanu.
8. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam
Zelmeņu ielā 17.
9. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam
“Mākoņi”.
10.
Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Ābeļkrasti” un
“Gaujas dārzi” darba uzdevuma grozīšanu.
11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”.
12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A.
13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši”.
14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Grietiņas”.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un
“Kadagas centrs”.
16. Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā.
17. Par zemes vienību daļu piešķiršanu nomā.
18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos
noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”.
19. Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu
novadā”.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi:
20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
21. Par telpu nomu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļas
nodarbībām.
22. Zemes jautājumi.
23. Par neapbūvēta zemes gabala “Kadagas centrs” daļas nomas izsoli.
24. Par Ādažu novada “Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisiju” izveidošanu.
25. Par nolikuma “Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikums” projektu.
26. Par nekustamā īpašuma “Smilškalni 1” pieņemšanu pašvaldības īpašumā.
27. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.8
“Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu novada izglītības iestāžu
skolēniem”.
28. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā.
V. Citi:
29. Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu.
30. Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20
“Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”.
31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
32. Par 2018.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novadā”.
33. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu.
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1.§
Pārskats par pašvaldības darbu
(G.Porietis)
1.

Izpildīti visi domes šā gada 26.jūnija sēdes lēmumi daļās par dokumentu sagatavošanu,
līgumu slēgšanu un izmaksu veikšanu, kā arī:
1.1. veikta nododamās mantas novērtēšana domes šā gada 29.maija lēmuma Nr.111
“Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā” izpildei;
1.2. veikta rēķina izsniegšana un domes šā gada 19.jūnija lēmuma Nr.139 “Par
tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „SOIRA”” izpildes kontrole;

2.

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome atbalstīja domes
aizņēmumu ES fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās izglītības iestādes mācību
vides uzlabošana Ādažu novadā”, izglītības iestādes jaunas ēkas 2. kārtas izbūvei
2092077 euro apmērā no Valsts kases, ar atmaksas termiņu – 30 gadi.

3.

Izpildītie saimnieciskie darbi – Ādažu Sporta centrā pabeigta telpu apgaismojuma
elementu nomaiņa uz energoefektīviem gaismekļiem (5532 euro), domes Saimniecības
un infrastruktūras daļas lietošanā tika pieņemts pašizgāzējs Volkswagen LT 46 (19600
euro), kā arī saremontētas sabiedrisko pārvadājumu pieturvietu novietnes (4661 euro).

4.

Būvniecības valsts kontroles birojs šā gada 29.jūnijā veica pārbaudi un atļāva ekspluatēt
PII “Strautiņš” peldbaseinu.

5.

Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, jaunais
Ādažu novada teritorijas plānojums ir spēkā no šā gada 4.jūlija.

6.

Ādažu jauno uzņēmēju konkursā šā gada 28.jūnijā tika atbalstītas biznesa idejas priežu
čiekuru produkcijas ražošanai, melnbaltu attīstošu rotaļlietu ražošanai un sezonas
kafejnīcas izveidei Līgo laukumā.

7.

Novada pašdarbības kolektīvi veiksmīgi un bez starpgadījumiem piedalījās XXVI
Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos (no šā gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam).

8.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” šā gada 18.jūlija vēstulē informē, ka 2017.gadā autoceļa V46
Ādaži-Garkalne asfaltbetona segums posmā km 0.125-1.650 tika novērtēts kā ļoti slikts,
un satiksmes intensitāte tajā bija 2852 transportlīdzekļi diennaktī. Valstī kopumā ļoti
sliktā stāvoklī esot 2160 km autoceļu ar asfaltbetona segumu un autoceļa V46
sakārtošanas darbi netiek plānoti. Izstrādājot Valsts autoceļu tīklā veicamo darbu
programmas 2019.-2021.gadam, LVC izvērtēšot jautājumu atkārtoti. Līdz tam tikšot
nodrošināta regulāra autoceļa uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši A uzturēšana klasei.

9.

Labklājības ministrija (turpmāk – ministrija) vērš uzmanību, ka līdz 2023.gadam katrā
Sociālajā dienestā jābūt noteiktam darbinieku skaitām (1 darbinieks uz 1000 novadā
reģistrētajiem iedzīvotājiem). Patreiz Ādažu Sociālajā dienestā (turpmāk – dienests)
strādā septiņi darbinieki un, lai nodrošinātu ministrijas prasību, nepieciešams paredzēt
finansējumu pašvaldības attiecīgā gada budžetā. Dienests paredz nākamajos gados
izveidot vadītāja vietnieka amatu.

Plkst. 14.02 J.NEILANDS piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
2.§
Par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību iepriekšējā pusgadā
(I.Pērkone)
Prezentācija (1.pielikums).
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Plkst. 14.06 P.PULTRAKS piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par ES fondu un pašvaldības projektu īstenošanas progresu 2018.g. II ceturksnī
(M.Sprindžuks)
Atskaite (2.pielikums).
Plkst. 14.13 A.KEIŠA atstāj sēdi.
Plkst. 14.15 A.KEIŠA piedalās sēdē.
Plkst. 14.18 G.BOJĀRS atstāj sēdi.
J.NEILANDS informē par SIA “Ādažu Ūdens” projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Ādažos
III kārta”.
Plkst. 14.23 G.BOJĀRS piedalās sēdē.
A.KEIŠA, J.NEILANDS, V.BULĀNS, M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta
laiks 0.xx.xx – 0.xx.xx] par iespēju izveidot dīķi SAM 331 “Muižas ielas industriālās teritorijas
infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai Ādažu novadā” projekta ietvaros.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
4.§
Par Latvijas karoga izvietošanu Ādažos
(R.Kubuliņš)
Prezentācija (3.pielikums).
M.SPRINDŽUKS, R.KUBULIŅŠ, E.ŠĒPERS, A.KEIŠA, J.ANTONOVS debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 0.xx.xx – 0.xx.xx] par Latvijas karoga izvietošanas vietu, masta
augstumu un karoga izmēru.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Uzdot R.Kubuliņam sagatavot lēmuma projektu par Latvijas karoga izvietošanu
Ādažos un virzīt to izskatīšanai Finanšu komitejas šā gada 21.augusta sēdē.
5.§
Par nolikuma “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikums” projektu
(S.Breidaka)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.11 “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” nolikums”
un sagatavot to parakstīšanai.
6.§
Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā
(L.Raiskuma)
J.NEILANDS, L.RAISKUMA, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, G.PORIETIS, R.KUBULIŅŠ,
V.KUKK debatē [domes sēdes audio ieraksts tehnisko iemeslu dēļ nav pieejams] par projekta
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vadītāja (adresācijas sistēmas sakārtošana) pienākumiem, normatīvo aktu prasībām
adresācijas sistēmu sakārtošanai un uzdevuma izpildes termiņu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.160 “Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā” un sagatavot to
parakstīšanai.
7.§
Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Kalnsētas krastmala” kopšanu
(A.Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.161 “Par pašvaldībai piekritīgā zemes gabala “Kalnsētas
krastmala” kopšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam
Zelmeņu ielā 17
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.162 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus
nekustamajam īpašumam Zelmeņu ielā 17” un sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam
“Mākoņi”
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.163 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus
nekustamajam īpašumam “Mākoņi”” un sagatavot to parakstīšanai.
10.§
Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem “Ābeļkrasti” un “Gaujas
dārzi” darba uzdevuma grozīšanu
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),
K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” –
nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 (M.SPRINDŽUKS (RA)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.164 “Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem
“Ābeļkrasti” un “Gaujas dārzi” darba uzdevuma grozīšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
11.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.165 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Irbes”” un sagatavot to parakstīšanai.
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12.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.166 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Gaujas ielā 36A” un sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši”
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.167 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Oši””
un sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Grietiņas”
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.168 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Grietiņas”” un sagatavot to parakstīšanai.
15.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Bāriņi” un
“Kadagas centrs”
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.169 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem “Bāriņi” un “Kadagas centrs”” un sagatavot to parakstīšanai.
16.§
Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā
(V.Kukk)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.170 “Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu nomā” un
sagatavot to parakstīšanai.
17.§
Par zemes vienību daļu piešķiršanu nomā
(V.Kukk)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.171 “Par zemes vienību daļu piešķiršanu nomā” un sagatavot to
parakstīšanai.
18.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos
Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”
(A.Spricis)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.20/2018 “Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada
23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā””
un sagatavot to parakstīšanai.
19.§
Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu
novadā”
(A.Spricis)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.21/2018 “Grozījums 2014.gada 23.septembra
saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”” un sagatavot to parakstīšanai.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
(A.Spricis)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.172 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un
sagatavot to parakstīšanai.
21.§
Par telpu nomu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas basketbola nodaļas
nodarbībām
(M.Sprindžuks)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.173 “Par telpu nomu ĀBJSS basketbola nodaļas nodarbībām” un
sagatavot to parakstīšanai.
22.§
Zemes jautājumi
(V.Kukk)
22.1. Par agrāk pieņemta lēmuma atcelšanu
Pamatojoties uz vairākkārtējiem brīdinājumiem par zemes nomas maksas parādu un par
neizpildītu solījumu par to nomaksu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Atcelt domes šā gada 29.maija lēmuma Nr.126 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu
nomā ” 1.3.apakšpunktu par nekustamā īpašuma “Vinetas” mazdārziņa Nr.65A 0,03 ha
platībā piešķiršanu nomā I.L. personiskās palīgsaimniecības uzturēšanai līdz 2021.gada
31.decembrim.
23.§
Par neapbūvēta zemes gabala “Kadagas centrs” daļas nomas izsoli
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.174 “Par neapbūvēta zemes gabala “Kadagas centrs” daļas nomas
izsoli” un sagatavot to parakstīšanai.
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24.§
Par Ādažu novada “Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisiju” izveidošanu
(R.Kubuliņš)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),
K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA).), „pret”
– 1 (K.SPRŪDE (KPV LV)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.175 “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas
izveidošanu” daļas nomas izsoli” un sagatavot to parakstīšanai.
25.§
Par nolikuma “Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikums” projektu
(R.Kubuliņš)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),
K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA).), „pret”
– 1 (K.SPRŪDE (KPV LV)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.12 “Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikums”
un sagatavot to parakstīšanai.
26.§
Par nekustamā īpašuma “Smilškalni 1” pieņemšanu pašvaldības īpašumā
(A.Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.176 “Par nekustamā īpašuma “Smilškalni 1” pieņemšanu
pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai.
27.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.8
“Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu novada izglītības iestāžu
skolēniem”
(J.Antonovs)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.8 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta
noteikumos Nr.8 “Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība Ādažu novada
izglītības iestāžu skolēniem”” un sagatavot tos parakstīšanai.
28.§
Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā
(S.Mūze)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.22/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.1/2018 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
29.§
Par noteikumu “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu
(G.Porietis)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt noteikumus Nr.9 “Darbinieku novērtēšanas noteikumi” un sagatavot tos
parakstīšanai.
30.§
Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20
“Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23/2018 “Grozījums Ādažu novada domes 2012.gada
29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības
saistošie noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai.
31.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.24/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.
gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums””
un sagatavot tos parakstīšanai.
2. Atcelt domes 2017. gada 24.oktobra lēmuma Nr. 240 “Par Pašvaldības mantas
iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi” 2. punktu
Plkst. 15.46 K.SPRŪDE atstāj sēdi.
32.§
Par 2018.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novadā”
(E.Kāpa)
Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā
gada 12.jūlija vēstuli par domes šā gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.15/2018 „Par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi), kurā lūdza
precizēt noteikumus un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Izvērtējot
iebildumus, dome daļēji piekrīt VARAM atzinumam un tāpēc precizē atsevišķus punktus,
veicot grozījumus noteikumos.
Dome nepiekrīt:
1) mainīt 17.punkta redakciju, jo dome ar noteikumiem atļauj atkritumu
radītājam/valdītājam dedzināt ugunskuros sausas lapas, sausu zāli, utt., jo neviens
normatīvais akts to neaizliedz, ja vien tiek ievēroti normatīvajos aktos noteiktie
drošības pasākumi un tas nerada draudus cilvēka veselībai, dzīvībai un personas
mantai;
2) saskaņot noteikumu 12.1.apakšpunktā noteikto līguma slēgšanas termiņu ar 19.punktā
noteikto, jo vienā gadījumā (12.1.apakšpunkts) termiņš saistīts ar nekustamā īpašuma
iegādi un līguma pārslēgšanu, kur līgumu ir iespējams noslēgt viena mēneša laikā, bet
otrā gadījumā (19.punkts) līguma pārslēgšana saistīta ar jauna atkrituma
apsaimniekotāja ienākšanu pašvaldībā, kur visiem klientiem pārslēgt līgumus viena
mēneša laikā nav iespējams;
3) mainīt noteikumā 20.14.apakšpunktā noteiktās atkrituma apsaimniekotāja informācijas
par rezultatīvajiem rādītājiem sniegšanas biežumu, jo tas apgrūtinātu gan atkritumu
apsaimniekotāju, gan pašvaldību, turklāt Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta
noteikumi Nr.546 “Noteikumi par minimālajām prasībām, kas iekļaujamas darba
uzdevumā, pašvaldībai izraugoties sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, un atkritumu
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apsaimniekošanas līguma būtiskie nosacījumi” nosaka, ka šāda informācija jāsniedz
reizi gadā, līdz 1.martam;
4) svītrot noteikumu 21.2.apakšpunktu, jo minētā norma nosaka aizliegumu novietot
atkritumus vietās, kur to savākšana vai apglabāšana nav atļauta un tas nedublē
noteikumu 10.punktu;
5) mainīt noteikumu 11.4.apakšpunktā vārdu “mājaslapā“ uz vārdu “tīmekļvietnē”, jo
joprojām ir spēkā Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.171 “Kārtība,
kādā iestādes ievieto informāciju internetā”, kuros norādīts, ka informācija ir jāievieto
mājaslapā.
Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto
daļu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.25/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada
29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai.
33.§
Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu
(M.Sprindžuks)
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu
atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir
tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra
nedēļām, neskaitot svētku dienas, Ādažu novada pašvaldības 2017.gada 28.novembra Darba
samaksas nolikuma 20. punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam tiek piešķirts
apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir 4 kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku
dienas, un papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, un, ka aizejot ikgadējā
atvaļinājumā, domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts 40% apmērā no
mēnešalgas, Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka šā gada 23.jūlija iesniegumu
(reģ. Nr.ĀND/1-18/18/1943), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 7
kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no šā gada 6.augusta līdz 12.augustam
un 7 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no 17.septembra līdz
23.septembrim,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 7
kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no šā gada 6.augusta līdz
12.augustam un 7 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no
17.septembra līdz 23.septembrim.
2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju
M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā.
Sēdi slēdz plkst. 15.52.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2018.gada ________________
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