
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 25.septembrī                     Nr.23 

 

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 13 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

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

L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), E.ŠĒPERS (LZS). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.PULTRAKS (RA), E.VERNERS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, I.HENILANE, E.KĀPA, 

V.KUKK, S.MŪZE, J.TIĻČIKS. 

Citi: Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vadītāja S.BREIDAKA, Koka ielas 

projekta attīstītājs J.B., Ādažu Kultūras centra kultūras projektu vadītāja M.DRUNKA, Ādažu 

vidusskolas skolotājs J.ĻITVINOVS, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 

G.PUĶĪTE, Ādažu pašvaldības policijas vecākā inspektore E.RŪDOLFA-SPĒKA un 

vecākais inspektors A.ŠMAUKSTELIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

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

Apstiprināt domes šā gada 25.septembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Ādažu pašvaldības policijas informatīvs ziņojums. 

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

3. Par nolikuma “Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un 

finansēšanas kārtība” projektu. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Ziemeļi”. 

5. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”. 

                                                 
1 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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6. Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta 

apstiprināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 44. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Saulītes”. 

12. Par nekustamā īpašuma “Kažoči” sadalīšanu. 

13. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” 

detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

14. Par virszemes ūdens objektu plāniem. 

15. Par zemes īpašumu pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Par iepirkuma “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana” pārtraukšanu. 

17. Par Ādažu sporta centra telpu izmantošanu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

nodarbībām. 

18. Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām. 

19. Par dalību ES Erasmus+ projektā Sharing National Treasures. 

20. Par dalību ES Erasmus+ projektā Live Offline. 

21. Par mazdārziņa “Vinetas”-71 piešķiršanu nomā. 

22. Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei. 

23. Par nekustamā īpašuma „Āķi” piešķiršanu nomā. 

24. Par grozījumiem 23.05.2017. lēmumā Nr.123 “Par projekta “Save your bUildiNg by 

SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu””. 

25. Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.25 

„Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”. 

26. Par nolikuma “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

projektu. 

27. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. 

28. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs no 2018.gada 1.septembra. 

29. Par īres līguma noslēgšanu dzīvoklim „Rūsas 7”. 

V. Citi: 

30. Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” ārpus kārtas. 

31. Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par telpu nomu. 

32. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā. 

-Slēgtā daļa- 

33. Par transporta izdevumu apmaksu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti domes šā gada 28.augusta sēdes lēmumi par līgumu projektu sagatavošanu, kā 

arī:  

1.1. šā gada 26.jūnija lēmums Nr.154 “Par Gaujas iela 10A zemes daļas iznomāšanu”; 

1.2. šā gada 2.augusta lēmums Nr.177 “Par nekustamo īpašumu iegādi Pirmā iela 42 un 

Pirmā iela 42A” – daļā par pirkuma līguma parakstīšanu; 

1.3. šā gada 28.augusta lēmums Nr.181 “Par dalību  projektā “Latvijas skolas soma””; 
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1.4. šā gada 04.septembra lēmums Nr.196 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

24.07.2018. lēmumā Nr.173 “Par telpu nomu ĀBJSS basketbola nodaļas 

nodarbībām””.  

2. Nav izpildīti:  

2.1. šā gada 24.jūlija lēmums Nr.170 “Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu 

nomā”,  jo SIA “Veselības pluss” nav parakstījusi nomas līgumu; 

2.2. šā gada 28.augusta lēmums Nr.193 “Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim 

„Kadaga 9”-7”, jo persona nav parakstījusi īres līgumu. 

3. Izpildīts 2015.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.44/2015 “Par kārtību bērnu 

rotaļu un sporta laukumos” 2.punkts – bērnu rotaļu un sporta laukumu saraksts ir 

publicēts mājaslapā. 

4. Šā gada septembrī tika noslēgti vairāk kā 30 līgumi par domei piederošu telpu nepilna 

laika nomu. 

5. Domes izglītības iestādes bez traucējumiem  ir atsākušas mācību procesu. 

6. Domes iestādēm ir sniegtas vadlīnijas 2019.gada budžeta tāmju projektu sagatavošanai. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Ādažu pašvaldības policijas informatīvs ziņojums 

 (E.Rūdolfa-Spēka, A.Šmaukstelis) 

1.pielikums. 

M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, J.BEĶERS, A.ŠMAUKSTELIS, E.RŪDOLFA-SPĒKA, 

A.BRŪVERS. K.DĀVIDSONE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.01.44 – 0.18.22] 

par: 

1. Ādažu pašvaldības policijas (turpmāk – ĀPP) atskaišu regularitāti un tajās iekļauto 

informāciju; 

2. ĀPP preventīvajām un regulārajām darbībām kārtības nodrošināšanai Kadagas ciemā 

un novadā;  

3. autotransporta kustības organizēšanu pie Ādažu vidusskolas un ceļa zīmēm, 

autotransporta novietošanu pie Ādažu Mākslas un mūzikas skolas.  

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par nolikuma “Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un 

finansēšanas kārtība” projektu 

 (M.Drunka) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.14 “Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un 

finansēšanas kārtība” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Ziemeļi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.205 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 

īpašumam “Ziemeļi”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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5.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Jaunparks” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.206 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 

īpašumam “Jaunparks”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

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

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

V.BULĀNS lūdz precizēt Administratīvā līguma projekta 3.1.apakšpunktu, nosākot otrajai 

kārtai noteikto termiņu. 

M.SPRINDŽUKS piedāvā noteikt pirmajai kārtai termiņu līdz 2023.gada 01.novembrim, 

savukārt otrajai kārtai – līdz 2028.gada 01.novembrim. 

J.B. atbalsta piedāvātos termiņus pirmās un otrās kārtas īstenošanai. 

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

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

L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), 

E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – nav, „atturas” – nav,  „nebalso” – V.BULĀNS (RA), DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.207 “Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 16, 17, 19 un 21 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu”, attiecīgi precizējot Administratīvā līguma 

projekta 3.1.apakšpunktu, un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Ņemot vērā, ka ir nepieciešams veikt līdzīgu precizējumu Administratīvā līguma projekta 

3.1.apakšpunktā, kā darba kārtības 6.jautājumā, un projekta attīstītājs nepiedalās sēdē, 

ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz precizējumu saskaņošanas ar projekta attīstītāju. 

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.209 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Kažoči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 36A 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.210 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Gaujas ielā 36A” un sagatavot to parakstīšanai. 
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10.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 44 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.211 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Rīgas gatvē 44” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Saulītes” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

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

L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), 

E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – nav, „atturas” – nav,  „nebalso” – (G.BOJĀRS (LZP)), DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.212 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Saulītes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma “Kažoči” sadalīšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.213 “Par nekustamā īpašuma “Kažoči” sadalīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

13.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” 

detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

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

L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), 

E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – nav, „atturas” – nav,  „nebalso” – (G.BOJĀRS (LZP)), DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.214 “Par nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā aka 

“Podnieki”” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

14.§ 

Par virszemes ūdens objektu plāniem 

 (A.Brūvers) 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi. Lai veicinātu 

Ādažu novada administratīvās teritorijas ekonomisko attīstību, nodrošinātu ūdeņu bioloģiskās 

daudzveidības saglabāšanu, ūdens kvalitātes nepasliktināšanos un interešu optimālu 

kompromisu, Ādažu novada domes (turpmāk – dome) Saimniecības un infrastruktūras daļa 

(SID) izstrādāja apsaimniekošanas plānus šādiem ūdensobjektiem – Dūņezers, Kadagas ezers, 

Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers un Vējupe.  

Plāni tika izstrādāti, pamatojoties uz biedrības “Latvijas Ezeri” un Latvijas Hidroekoloģijas 

institūta 2017.gadā izstrādāto Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanas un 
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izmantošanas koncepciju un apstiprinātajiem ezeru ekspluatācijas (apsaimniekošanas) 

nosacījumiem.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, domes Mežu un 

ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas šā gada 31.augusta atzinumu un Attīstības komitejas 

šā gada 11.septembra atzinumu, 

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

1. Apstiprināt apsaimniekošanas plānus šādiem Ādažu novada virszemes 

ūdensobjektiem – Dūņezers, Kadagas ezers, Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, 

Lilastes ezers un Vējupe (2.pielikums). 

2. Plāna izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus domes iestāžu un struktūrvienību 

vadītājiem iekļaut attiecīgā gada budžeta tāmēs.  

3. Uzdot domes hidromeliorācijas inženierim veikt plānu izpildes kontroli. 

4. Atbildīgais par lēmumu izpildi – domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs. 

5. Atbildīgais par lēmumu izpildes kontroli – izpilddirektors. 

15.§ 

Par zemes īpašumu pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai 

 (A.Brūvers) 

Attīstības komitejas šā gada 11.septembra sēdē tika izskatīts pašvaldībai piederošo īpašumu 

saraksts, ko pēc plātības un izvietojuma var izmantot publisko nozīmes ēku – reliģisku būvju 

būvēšanai. Informē, ka, ņemot vērā normatīvo aktu prasības šādu objektu būvēšanai un 

izvietošanai, šādos nekustāmajos īpašumos varētu atļaut iepriekš minēto objektu būvēšanu: 

Nr. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

Ciems Adrese vai nosaukums 

1. 80440070332 Ādaži Gaujas iela 25B, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 

2. 80440050623 Kadaga “Mežaparka ceļš 7”, Kadaga, Ādažu novads 

3. 80440050624 Kadaga “Mežaparka ceļš 5”, Kadaga, Ādažu novads 

4. 80440050625 Kadaga “Mežaparka ceļš 3”, Kadaga, Ādažu novads 

5. 80440050626 Kadaga “Kadagas ceļš 19”, Kadaga, Ādažu novads 

6. 80440050627 Kadaga “Kadagas ceļš 17”, Kadaga, Ādažu novads 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

M.SPRINDŽUKS ierosina domes Sabiedrisko attiecību daļai publicēt pašvaldības mājaslapā 

informāciju par zemes īpašumu pieejamību jaunu reliģisku būvju būvniecībai. 

16.§ 

Par iepirkuma “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana” pārtraukšanu 

 (E.Kāpa) 

Dome iepazinās ar domes Saimnieciskās un infrastruktūras daļas (turpmāk – SID) vadītāja 

vietnieka Ivo Bērziņa ziņojumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā 

saņemtajiem piedāvājumiem. Paredzams, ka no 2019.gada līdz 2025.gadam 1 m³ sadzīves 

atkritumu savākšanas vidējās izmaksas (bez pievienotās vērtības nodokļa  (turpmāk – PVN)) 

būs 22,12 euro/m³, jeb 112,35 euro tonnā (SIA “Eco Baltia vide” piedāvājums) un 24,22 

euro/m³, jeb 122,85 euro tonnā (SIA “Clean R” piedāvājums).  

No šā gada 1.janvāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā ir 6,83 

euro, bez PVN, tādejādi, sadārdzinājums 2019.gada martā pieaugs orientējoši par 300 %. 
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Ņemot vērā, ka 2019. gada 27.februārī beigsies līdzšinējais piecu gadu līgums ar atkritumu 

apsaimniekotāju SIA “Eco Baltia Vide” un ir nepieciešams izsludināt jaunu sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu, Finanšu komiteja šā gada februārī izskatīja SID 

ziņojumu par jaunā atkritumu apsaimniekošanas iepirkuma tehniskās specifikācijas 

nosacījumiem un, pamatojoties uz deputātu ierosinājumu, dome šā gada 29.maijā pieņēma 

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

novadā” (turpmāk – noteikumi), paredzot ieviest atkritumu nodošanu apsaimniekotājam pēc 

faktiskā svara un nosakot pienākumu atkritumu apsaimniekotājam, ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

1.martam aprīkot nešķiroto atkritumu savākšanas speciālos transporta līdzekļus ar atkritumu 

konteineru svēršanas ierīcēm, kā arī ieviest atkritumu masas uzskaites, datu uzkrāšanas un 

klientu datu reģistrēšanas automatizētu sistēmu, lai nodrošinātu katram klientam atkritumu 

maksas noteikšanu pēc izvesto atkritumu faktiskā svara. Noteikumu mērķis bija veicināt 

iedzīvotāju iesaisti atkritumu šķirošanā, kā arī ieviest taisnīgu pakalpojuma maksu par precīzi 

uzskaitītu izvesto atkritumu svaru. Pašlaik maksu aprēķina pēc atkritumu konteineru tilpuma, 

neatkarīgi, vai tas ir pilns vai pustukšs. Dome paļāvās uz pieņēmumu, ka atkritumu svēršana 

varētu ietekmēt iedzīvotāju ieradumus un motivāciju šķirot sadzīves atkritumus, jo izslēdzot 

stiklu, plastmasu un papīru, pārējo atlikušo sadzīves atkritumu svars būtu mazāks un jāmaksā 

arī būtu mazāk. 

Pamatojoties uz noteikumiem, tika izsludināts sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

iepirkums Nr.ĀND2018/68, iekļaujot iepriekš minētos nosacījumus. Ādažu novada 

pašvaldība ir otrā Latvijā (aiz Jūrmalas), kas izvēlējās atkritumu svēršanas metodi. 

Ņemot vērā, ka iesniegtie piedāvājumi būtiski sadārdzina sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas izmaksas turpmākajos gados, dome uzskata par nepieciešamu atgriezties 

pie atkritumu maksas aprēķina pēc tilpuma, respektīvi, ir nepieciešams pārtraukt esošo 

iepirkumu, veikto grozījumus noteikumos un izsludināt jaunu iepirkumu.    

P.BALZĀNS, E.KĀPA, E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.40.46 – 0.49.37] par: 

1. priekšlikumu izveidot darba grupu jaunas tehniskās specifikācijas izstrādāšanai 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Ādažu novada administratīvajā teritorijā; 

Plkst. 14.44 J.BEĶERS atstāj sēdi. 

2. nepieciešamību izstrādāt nosacījumus šķirotā atkritumu savākšanas laukuma 

apsaimniekošanai. 

Plkst. 14.45 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

Apzinoties, ka: 

1) esošais līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu beidzas 2019.gada 27.februārī, 

un uz to brīdi jauns atkritumu pakalpojumu sniedzējs vēl nebūtu noteikts; 

2) grozījumi noteikumos un jauna iepirkuma procedūra tiek veikti noteiktu juridisku 

procedūru ietvaros un jauna atkritumu pakalpojuma sniedzēja izvēle varētu tikt 

aizkavēta; 

3) turpinot pašreizējo iepirkuma procedūru, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

izdevumi iedzīvotājiem tiktu būtiski sadārdzināti, un 

pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.panta pirmo daļu, kā arī Finanšu 

komitejas šā gada 18.septembra atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), 

J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – 1 (K.SPRŪDE (KPV LV)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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1. Pārtraukt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas iepirkumu Nr.ĀND2018/68.  

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot grozījumus 2018.gada 

29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Ādažu novadā”, atsakoties no izvedamo atkritumu svēršanas metodes, un virzīt tos 

izskatīšanai Attīstības komitejas šā gada 9.oktobra sēdē.   

3. Izsludināt pēc šī nolēmuma 2.punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanās jaunu 

iepirkumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanai Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā.   

4. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai sagatavot priekšlikumus šķirotā 

atkritumu savākšanas laukuma apsaimniekošanai un ziņot par priekšlikumiem 

Attīstības komitejas šā gada 13.novembra sēdē.    

17.§ 

Par Ādažu sporta centra telpu izmantošanu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

nodarbībām 

 (D.Puķīte) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.215 “Par Ādažu sporta centra telpas izmantošanu ĀBJSS 

nodarbībām” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par telpu nomu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola nodaļas nodarbībām 

 (D.Puķīte) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.216 “Par telpu nomu ĀBJSS futbola nodaļas nodarbībām” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par dalību ES Erasmus+ projektā Sharing National Treasures 

 (J.Ļitvinovs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.217 “Par dalību Erasmus+ programmas projektā Sharing National 

Treasures” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par dalību ES Erasmus+ projektā Live Offline 

 (J.Ļitvinovs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.218 “Par dalību Erasmus+ programmas projektā Live Offline” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par mazdārziņa “Vinetas”-71 piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.219 “Par mazdārziņa “Vinetas”-71 piešķiršanu nomā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei 

 (J.Tiļčiks) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.220 “Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas 

apstrādei” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma „Āķi” piešķiršanu nomā 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.221 “Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma „Āķi” 

piešķiršanu nomā” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem 23.05.2017. lēmumā Nr.123 “Par projekta “Save your bUildiNg by 

SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu”” 

 (I.Henilane) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.222 “Par grozījumiem 23.05.2017. lēmumā Nr.123 “Par projekta 

“Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu””” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.25 

„Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā” 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.26/2018 “Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 

3.septembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma 

nodokli Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

26.§ 

Par nolikuma “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

projektu 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.15 “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

28.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs no 2018.gada 1.septembra 

 (P.Balzāns) 
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Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija 

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

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 10.punktam, tika apzināts šāds izglītojamo skaits Ādažu 

novada pašvaldības izglītības iestādēs:   

1) Ādažu PII – 372, no kuriem 2 deklarēti citās pašvaldībās (Carnikavā – 1, Rīgā – 1). 

2) Kadagas PII – 170, no kuriem 29 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 7, Carnikavā – 4, 

Bauskā, Burtniekos, Garkalnē, Gulbenē – 2 (katrā), Daugavpilī, Dobelē,  Engurē, 

Iecavā, Jaunpiebalgā, Limbažos, Ogrē,  Pļaviņās, Saldū un Saulkrastos  – 1 (katrā). 

3) Ādažu vidusskolā - 1505, no kuriem 159 ir deklarēti citās pašvaldībās (Carnikavā – 

59, Rīgā – 47, Garkalnē – 36, Saulkrastos – 6, Limbažos – 3, Grobiņā un Saldū – 2 

(katrā), Jēkabpilī, Krimuldā, Ropažos un Sējā - 1 (katrā).  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta 2.² daļu, Ministru kabineta 2016.gada 

28.jūnija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par 

izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī uz Finanšu komitejas šā gada 

18.septembra  atzinumu,  

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

Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs 2018.gadā no 2018.gada 1.septembra (3.pielikums). 

29.§ 

Par īres līguma noslēgšanu dzīvoklim „Rūsas 7” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.223 “Par īres līguma noslēgšanu dzīvoklim „Rūsas 7”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” ārpus kārtas 

 (S.Breidaka) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.224 “Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

’’Strautiņš’’ ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par telpu nomu 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.225 “Par grozījumiem Ādažu novada domes lēmumos par telpu 

nomu” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.226 “Par izmaiņām Iepirkumu komisijas sastāvā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

*** 
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S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts saskaņojums no Muižas ielas projekta attīstītāja un 

lūdz atkārtoti izskatīt darba kārtības 7.jautājumu. 

Deputāti atbalsta lūgumu. 

*** 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.208 “Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma 

projekta apstiprināšanu”, attiecīgi precizējot Administratīvā līguma projekta 

3.1.apakšpunktu, un sagatavot to parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

33.§ 

Par transporta izdevumu apmaksu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.227 “Par transporta izdevumu segšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.13. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


