
 

 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 23.oktobrī                        Nr.25 

 

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 11 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (LZS), , J.NEILANDS 

(RA), L.PUMPURE (RA), P.PULTRAKS (RA) K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), 

E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): K.DĀVIDSONE (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

R.KUBULIŅŠ (LZP), E.ŠĒPERS (LZS), 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, G.PORIETIS, E.KĀPA, 

N.KRASNOVA, K.MIĶELSONE, S.MŪZE, A.SPRICIS. 

Citi: Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE, Ādažu vidusskolas direktora vietnieks R.Pauls, 

skolotājs, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore D.PUĶĪTE, Ādažu Sociālā 

dienesta vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: S.TENISA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 31.jautājumu „Par Ādažu novada 

pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm”, 32.jautājumu „Komandējuma atskaite”, 

33.jautājumu „Par J.Krūzes lūgumu izskatīt deputātes K.Sprūdes publiski paustos 

apvainojumus”, ko skatīt sēdes slēgtajā daļā, kā arī sēdes jautājumu „Par grozījumiem Ādažu 

novada domes 2018. gada 25. septembra lēmumā Nr. 218 “Par dalību Erasmus+ programmas 

projektā Live Offline” izskatīt kā trešo, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju. Ierosina 

apstiprināt domes š.g. 23.oktobra sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 23.oktobra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Ādažu Bērnu un jaunatnes skolas un Ādažu vidusskolas informatīvs ziņojums. 

                                                 
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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3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra lēmumā Nr. 218 

“Par dalību Erasmus+ programmas projektā Live Offline”. 

4. ES fondu un lielāko pašvaldības projektu atskaite par 2018. g. 3. ceturksni. 

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

5. Par grozījumiem 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”. 

6. Par grozījumiem 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 17    „Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”. 

7. Par grozījumiem 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojumu nodrošināšanai”.  

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

8. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Līči”. 

9. Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

10. Par nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” un “Kalmes” 

detālplānojuma atcelšanu daļā. 

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

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalndores”. 

13. Par grozījumiem 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”. 

14. Par saistošo noteikumu projektu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

kārtība Ādažu novadā”. 

15. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Par koplietošanas ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

17. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 39. 

18. Par apbūves tiesību maksas noteikšanu Gaujas iela 25B. 

19. Par nomas maksas noteikšanu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos. 

20. Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 5” un “Meža parka ceļš 7” atsavināšanu. 

21. Par koku cirsmas izsoles organizēšanu. 

22. Par  zemes gabala “Kadagas centrs” daļas piešķiršanu nomā. 

23. Par grozījumiem Ādažu novada 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””. 

24. Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem. 

25. Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 “Ādažu novada 

pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

26. Par pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem. 

27. Par grozījumiem 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 "Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu". 

V.Citi: 

28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 26.jūnija lēmuma Nr.156 “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā”. 

29. Par grozījumiem 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.9 „Darbinieku novērtēšanas 

noteikumi”. 

30. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā. 

31. Par Ādažu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm. 

32. Komandējuma atskaite. 



 3 

– Slēgtā daļa – 

33. Par J.Krūzes lūgumu izskatīt deputātes K.Sprūdes publiski paustos apvainojumus. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti domes šā gada 25.augusta sēdes lēmumi to daļās par līgumu projektu 

sagatavošanu, kā arī: 

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

nomā”; 

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

„Kadaga 9”-7”; 

1.3. šā gada 25.septembra lēmums Nr.223 “Par īres līguma noslēgšanu dzīvoklim 

„Rūsas 7”; 

1.4. šā gada 25.septembra lēmums Nr.224 “Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē ’’Strautiņš’’ ārpus kārtas”. 

2. Pašvaldība ir apzinājusi un ieguvusi pilnvērtīgu informāciju par lietus notekūdeņu 

kanalizācijas sistēmu un tās tehnisko stāvokli un atjaunoja sistēmas darbību Attekas ielas 

43 rajonā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Ādažu Bērnu un jaunatnes skolas un Ādažu vidusskolas informatīvs ziņojums 

 (D.Puķīte, R.Pauls) 

Ādažu Bērnu un jaunatnes skolas prezentēšana. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Ādažu vidusskolas prezentēšana. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 25. septembra lēmumā Nr. 218 “Par 

dalību Erasmus+ programmas projektā Live Offline” 

 (D.Dumpe) 

Dome šā gada 25.septembrī izskatīja  Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) iesniegumu par 

Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk - VIAA) atbalstīto ĀVS dalību Eiropas 

Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr.2 aktivitātē “Stratēģiskās skolu apmaiņu 

partnerības” projektā „Live Offline”, projekta Nr.2018-1-TR01-KA229-059994_4.   

Dome nolēma atbalstīt ĀVS dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu 

sadarbības projektā  „Live Offline” un pilnvaroja ĀVS direktori parakstīt projekta Nr. 2018-1-

TR01-KA229-059994_4 finansējuma līgumu. 

Projektā iesaistītas piecu valstu (Turcija, Grieķija, Itālija, Lietuva un Latvija) vidusskolas, un 

projektu koordinējošā Aksarai (Aksaray Ataturk Anadolu Lisesi) 

vidusskola ir mainījusi projekta nosaukumu no “Live Offline” uz “Hands on, minds on”.   
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Ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt grozījumus Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra lēmumā  Nr.218 

“Par dalību Erasmus+ programmas projektā Live Offline” un aizstāt visā lēmuma tekstā 

teikuma daļu „Live Offline” ar teikuma daļu “Hands on, minds on”.   

4.§ 

ES fondu un lielāko pašvaldības projektu atskaite par 2018. g. 3. ceturksni 

 (M.Sprindžuks) 

Atskaite (1.pielikums). 

G.PORIETIS, A.BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS, L.PUMPURE, P.BALZĀNS, J.BEĶERS, 

N.MASAĻSKIS, E.KĀPA, J.NEILANDS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.31.55-

1.01.05] par Ādažu vidusskolas jaunās ēkas būvdarbu iespējamajiem aizkavējumiem un 

pašvaldības rīcību būvdarbu aizkavējumu gadījumā. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (LZS), 

J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” 

– 1 (P.BALZĀNS), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot Izglītības un jaunatnes lietu speciālistei I.Briedei sniegt informatīvu ziņojumu 

Finanšu komitejas šā gada 18.decembra sēdē par pašvaldību rīcības alternatīvām un to 

ietekmi uz budžetu Ādažu vidusskolas jaunās ēkas būvdarbu aizkavējumu gadījumā. 

5.§ 

Par grozījumiem 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 

 (N.Krasnova) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.28/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 

26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

6.§ 

Par grozījumiem 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17    „Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 

 (N.Krasnova) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.29/2018 “ Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 

26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

7.§ 

Par grozījumiem 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojumu nodrošināšanai” 

 (I.Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.30/2018 “Grozījums Ādažu novada domes 

23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
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pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

8.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam “Līči” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.230 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 

īpašumam “Līči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.231  “Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” un “Kalmes” 

detālplānojuma atcelšanu daļā 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par nekustamo īpašumu “Brieži”, “Lielpriedes”, “Ilgdimanti” 

un “Kalmes” detālplānojuma atcelšanu daļā” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vējputni” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.233 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Vējputni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kalndores” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.234 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Kalndores”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par grozījumiem 2018. gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 „Par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.31/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 

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

Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Par saistošo noteikumu projektu “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas 

kārtība Ādažu novadā” 
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 (J.Tiļčiks) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas kārtība Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

15.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu 

 (A.Brūvers) 

Dome izskatīja Rīgas plānošanas reģiona uzaicinājumu slēgt sadarbības līgumu ilgtspējīgas 

enerģētikas un klimata politikas rīcības plāna izstrādei Ādažu novadam 2030./2050.gadam 

 ES “Horizonts 2020” programmas ietvaros, sekmējot neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 

2050. gadam. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka atbalstot sadarbības līguma 

noslēgšanu ar Rīgas plānošanas reģionu minētā plāna izstrādei radīs pašvaldībai šādas 

priekšrocības: 

1) tiks izveidots pašvaldības integrētas rīcības plāns ilgtspējīgas enerģijas un klimata 

politikas jomā, lai līdz 2050.gadam panāktu noturību pret klimata pārmaiņām un 

neitrālu oglekļa emisiju, nosakot enerģētikas politikas prioritātes oglekļa mazietilpīgai 

attīstībai (turpmāk - IERP).  

2) tiks izstrādāta Ādažu pašvaldības klimata pārmaiņu risku pielāgošanās stratēģija. 

IERP un klimata pārmaiņu risku pielāgošanās stratēģijas izstrādei nav nepieciešami 

pašvaldības finanšu līdzekļi, tiks izmantota tikai domes rīcībā esoša informācija. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 95. pantu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. 

panta piekto daļu un 61. pantu, to, ka jautājums atbalstīts Attīstības komitejā šā gada 

09.oktobrī, 

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

Slēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģionu par ilgtspējīgas enerģētikas un 

klimata politikas rīcības plāna izstrādi 2030./2050.gadam.  

16.§ 

Par koplietošanas ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.235 “Par koplietošanas ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 39 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.236 “Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 39” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par apbūves tiesību maksas noteikšanu Gaujas iela 25B 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.237 “Par apbūves tiesību maksas noteikšanu  Gaujas iela 25B” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nomas maksas noteikšanu telpām pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16, Ādažos 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.238 “Par nomas maksas noteikšanu telpām pašvaldības ēkā, 

Gaujas ielā 16, Ādažos” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 5” un “Meža parka ceļš 7” atsavināšanu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.239 “Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 5” un “Meža parka 

ceļš 7” atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par koku cirsmas izsoles organizēšanu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.240 “Par koku cirsmas izsoles organizēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par  zemes gabala “Kadagas centrs” daļas piešķiršanu nomā 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.241 “Par zemes gabala “Kadagas centrs” daļas piešķiršanu nomā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada 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”” 

 (N.Masaļskis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.242 “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. 

24.§ 

Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem 

 (S.Tenisa) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.12 “Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

skolēniem Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

25.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības 

darba samaksas noteikumi” 
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 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.13 “Grozījumi noteikumos „Ādažu novada pašvaldības darba 

samaksas noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

26.§ 

Par pašvaldības 2018.gada budžeta grozījumiem 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.33/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par grozījumiem 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30"Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu" 

 (I.Grīviņa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.34/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 26.jūnija lēmuma Nr.156 “Par 

līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā” 

 (A.Dundurs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.243 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 26.jūnija 

lēmuma Nr.156 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada izbūvei Stūrīšu ielā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.9 „Darbinieku novērtēšanas 

noteikumi” 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.14 “Par grozījumiem 2018.gada 24.jūlija noteikumos Nr.9 

„Darbinieku novērtēšanas noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

30.§ 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.244 “Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā ” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

31.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 

 (A.Brūvers) 



 9 

Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumu Nr.209 “Autotransporta gada 

nobraukuma uzskaites kārtība” 3.punkta prasībām ir veikta autotransporta gada nobraukuma 

uzskaite un atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumiem Nr.224 “Noteikumi 

par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 2. 

sadaļas 3.punkta prasībām ir noteiktas pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases. 

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

Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības autoceļu reģistru ar noteiktām autoceļu 

uzturēšanas klasēm (2.pielikums). 

32.§ 

Komandējuma atskaite 

 (M.Sprindžuks) 

Komandējuma mērķis bija piedalīties Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību priekšsēdētāju, 

vietnieku, kā arī Rīgas plānošanas reģionu uzņēmēju pieredzes apmaiņas braucienā uz 

Mtskhetas-Mtianeti reģionu Gruzijā, lai uzsāktu starpvalstu reģionu, pašvaldību un uzņēmēju 

sadarbību. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

*** 

Sēde pārtraukta plkst.15:46.  

Sēde atsākta plkst.16:00. 

*** 

– Slēgtā daļa – 

Satur konfidenciālu informāciju 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.51. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


