
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 27.decembrī                     Nr.28 

 

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), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA) (no plkst. 10.04), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS 

(RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP); (neattaisnotu iemeslu dēļ): 

R.KUBULIŅŠ (LZP). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I,BĒRZIŅŠ, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, V.KUKK, 

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, G.PORIETIS, V.SALENIECE, A.SPRICIS,. 

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

pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadītāja I.KUZŅECOVA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 10.00. 

M.SPRINDŽUKS pateicas deputātiem par darbu 2018.gadā un aicina arī turpmāk strādāt 

iedzīvotāju labā. Novēl panākumus Jaunajā 2019.gadā. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 27.decembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” informatīvs ziņojums. 

3. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” informatīvs ziņojums. 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujaspūces”. 

6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18. 

7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Meistari” un “Katlapegles”. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši”. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un 

“Gaujmaļi”. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2. 

11. Par nekustamo īpašumu “Ozoli 5” un “Ozoli 6” apvienošanu. 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu iegādi un izdošanu. 

13. Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu. 

14. Par remontu pašvaldības īpašumā “Alderi 2”-1. 

15. Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 201 “Par 

maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē”. 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par 

pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Strautiņš””. 

19. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” projektu. 

20. Par pašvaldības zemesgabala Pirmā iela 29A nomas termiņa pagarināšanu. 

21. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

22. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pārjaunojumu. 

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

24. Par Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līguma Nr. JUR 2018-02/113 

termiņa pagarināšanu. 

25. Par saistošo noteikumu “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” projektu. 

26. Par grozījumiem domes 2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās 

daļas saskaņošanu”. 

27. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu. 

28. Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Vējpriedes”. 

29. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu. 

30. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. 

IV. Citi: 

31. Par Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.34/2018 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu””. 

32. Par Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.39/2018 ”Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.24/2017 ”Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs””. 

33. Par jauktā kora „Saknes” iekļaušanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā. 

34. Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim. 

35. Par noteikumu “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” projektu. 

36. Par komiteju un domes sēdi 2019.gada janvārī. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti domes šā gada 27.novembra sēdes lēmumi par līgumu projektu sagatavošanu, kā 

arī: 
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1.1. šā gada 26.jūnija lēmums Nr.156 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu ūdensvada 

izbūvei Stūrīšu ielā”; 

1.2. šā gada 25.septembra lēmums Nr.215 “Par Ādažu sporta centra telpas izmantošanu 

ĀBJSS nodarbībām” – ir iegādāts sporta inventārs sporta zāles aprīkošanai; 

1.3. šā gada 23.oktobra lēmums Nr.236 “Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju 

Attekas ielā 39” – patvaļīgi uzbūvētās garāžas īpašumā Attekas ielā 39 ir nojauktas; 

1.4. šā gada 27.novembra lēmums Nr.282 “Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu”;  

1.5. šā gada 27.novembra lēmums Nr.275 “Par nekustamā īpašuma „Rožlauki” nomas 

maksas palielināšanu”. 

2. Attekas ielas turpinājuma un Muižas ielas izbūve ir pabeigta, bet objekti vēl nav pieņemti 

ekspluatācijā. 

3. Dome panāca, ka AS “Gaso” par saviem līdzekļiem uzstādīs telemetrijas aprīkojumu 

apkures gāzes patēriņa kontrolei Ādažu vidusskolā un Ādažu PII, kas ļaus domei 

2019.gadā samazināt izdevumus par dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojumu. 

4. Valstī tiek ieviests jauns regulējums grāmatvedības uzskaitē budžeta iestādēm, t.sk., 

pašvaldībās. 2019.gadā būs pilnībā jāpārstrādā iekšējie noteikumi “Grāmatvedības 

kārtība”. 

5. Iedzīvotāji pozitīvi atsaucas par novada publiskās ārtelpas Ziemassvētku noformējumu, 

un par pašvaldības rīkotajiem pasākumiem (100-gades pasākumi, “Sporta laureāts”, 

novada egles “iedegšana”, sarīkojumi izglītības iestādēs), bet ir neapmierināti par Gaujas 

ielas daļā noteikto stāvēšanas laika ierobežojumu, kura pārkāpšanas gadījumā tiek 

piemērots APK noteiktais naudas sods 30 euro. 

Plkst. 10.04 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, P.PULTRAKS, K.DĀVIDSONE debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.04.13 – 0.12.30] par: 

1. autostāvvietām Ādažu centrā un ierosinājumu slimnīcas telpās izvietot informatīvus 

paziņojumus par laika ierobežojumu autotransporta novietošanai Gaujas ielā; 

2. ierosinājumu Ādažu pašvaldības policijai veikt regulāru autotransporta novietošanas 

kontroli Gaujas ielā, šādi sekmējot iedzīvotāju disciplinētību autotransporta 

novietošanā, jo informatīvas ceļazīmes pie slimnīcas uzstādītas jau pirms gada; 

3. priekšlikumu izmantot IT risinājumus autostāvvietas apmaksai; 

4. izveidoto darba grupu autostāvvietu risinājumu izstrādei un nepieciešamību darba 

grupas piedāvātos risinājumus saskaņot ar domes Būvvaldi. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” informatīvs ziņojums 

 (S.Breidaka) 

Prezentācija (1.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, S.BREIDAKA, K.DĀVIDSONE, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.20.33 – 0.30.33] par: 

1. iepirkuma “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” fasādes vienkāršotā 

atjaunošana” pārtraukšanu un jauna iepirkuma izsludināšanu; 

2. priekšlikumiem bērnu izvietošanai Ādažu vidusskolā ĀPII “Strautiņš” fasādes 

vienkāršotās atjaunošanas laikā un vecāku atbildēm uz ĀPII “Strautiņš” organizēto 

aptauju par priekšlikumiem bērnu izvietošanai 2019.gada vasaras laikā; 

3. iespēju 5 un 6-gadīgiem bērniem sākt apmācības sākumskolā un vecāku viedokļiem; 

4. jaunu grupu izveidošanu. 

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

3.§ 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” informatīvs ziņojums 

 (I.Kuzņecova) 

Prezentācija (2.pielikums). 

A.KEIŠA, I.KUZŅECOVA, M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.51.40 – 0.54.18] par plaisu KPII “Mežavēji” virtuves sienā, Pārtikas un veterinārā dienesta 

atzinumu un plānotajiem remontdarbiem. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.285 “Par nekustamā īpašuma Podnieku ielā 6 detālplānojuma 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujaspūces” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.286 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Gaujaspūces”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.287 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vēja 

ielā 18” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Meistari” un “Katlapegles” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.288 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Meistari” un “Katlapegles”” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Oši” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.289 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Oši”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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9.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Dambji” un 

“Gaujmaļi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.290 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem “Dambji” un “Gaujmaļi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.291 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Vējavas ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par nekustamo īpašumu “Ozoli 5” un “Ozoli 6” apvienošanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.292 “Par nekustamo īpašumu “Ozoli 5” un “Ozoli 6” 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu iegādi un izdošanu 

 (K.Dāvidsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.293 “Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu iegādi un izdošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par Ādažu vidusskolas direktora apbalvošanu 

 (P.Balzāns) 

Dome izskata domes priekšsēdētāja vietnieka P.Balzāna šā gada 02.decembra iesniegumu 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3666) ar lūgumu piešķirt prēmiju Ādažu vidusskolas direktorei Dacei 

Dumpei. Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas 

noteikumi”  26.punkts nosaka, ka izglītības iestāžu vadītājiem prēmijas apmēru nosaka 

izglītības iestādes dibinātājs, ņemot vērā personisko darba ieguldījumu, un izmantojot 

ietaupītos darba samaksai paredzētos budžeta līdzekļus. D.Dumpes vadītajā Ādažu vidusskolā 

ir augošs skolēnu (1509), skolotāju (107) un darbinieku (37) kolektīvs. Skolēnu mācību un 

centralizēto eksāmenu rezultāti gadu no gada uzlabojas. Absolventi veiksmīgi turpina studijas 

Latvijas augstskolu budžeta grupās (85%), kā arī ārzemju augstskolās. Direktore atbalsta 

jaunas iniciatīvas vidusskolas iesaistei projektos. D.Dumpe veiksmīgi organizēja līdzšinējo 

vidusskolas mācību procesu, kā arī nodrošināja tās savlaicīgu un kvalitatīvu sagatavošanu 

2018./19. mācību gada uzsākšanai. D.Dumpe ir autoritāte gan Pierīgas reģiona, gan valsts  

izglītības iestāžu vadītāju vidū un viņas padomu lūdz un viedoklī ieklausās Latvijas izglītības 

politikas veidotāji. Ādažu vidusskolas budžeta tāmē ir izveidojies darba samaksai paredzēto 

līdzekļu ietaupījums. Ietekme uz budžetu nav, grozījumi budžetā nav jāveic. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba 

samaksas noteikumi” 26.punktu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un 
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sociālo jautājumu komitejas šā gada 02.decembra sēdē un Finanšu komitejas šā gada 

18.decembra sēdē, pieņemot pozitīvu atzinumu, 

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

K.DĀVIDSONE (RA), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), 

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

E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt Ādažu vidusskolas direktorei D.Dumpei prēmiju 75% apmērā no viņai 

noteiktās mēnešalgas apmērā. 

2. Grāmatvedības daļai prēmiju izmaksāt no valsts budžeta mērķdotācijas Ādažu 

vidusskolai ietaupītajiem budžeta līdzekļiem darba samaksai līdz šā gada 

31.decembrim. 

*** 

Plkst. 11.05 M.SPRINDŽUKS informē par nepieciešamību atstāt sēdi un lūdz domes 

priekšsēdētāja vietnieku P.Balzānu turpināt vadīt sēdi2. 

P.BALZĀNS pārņem sēdes vadību. 

*** 

14.§ 

Par remontu pašvaldības īpašumā “Alderi 2”-1 

 (I.Bērziņš) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (M.SPRINDŽUKS (RA) 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.294 “Par remontu pašvaldības  īpašumā “Alderi 2”-1” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

15.§ 

Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu veikšanas izpēti 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (M.SPRINDŽUKS (RA) 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.295 “Par autoceļa A1 attīstības un nepieciešamo uzlabojumu 

veikšanas izpēti” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (M.SPRINDŽUKS (RA) 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.296 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 201 “Par 

maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē” 

 (S.Mūze) 

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

nolikums” 35.7.apakšpunkts. 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (M.SPRINDŽUKS (RA) 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.297 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 

4.septembra lēmumā Nr. 201 “Par maksas pakalpojumu cenu un nomas maksu Kadagas 

pirmsskolas izglītības iestādē”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par 

pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

“Strautiņš”” 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (M.SPRINDŽUKS (RA) 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.298 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 

4.septembra lēmumā Nr. 200 “Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš””” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

Plkst. 11.10 M.SPRINDŽUKS piedalās sēdē un pārņem sēdes vadību. 

*** 

19.§ 

Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu 

neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” projektu 

 (I.Bērziņš) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.40/2018 “Par Ādažu novada  pašvaldībai piederošu 

vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

20.§ 

Par pašvaldības zemesgabala Pirmā iela 29A nomas termiņa pagarināšanu 

 (I.Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.299 “Par pašvaldības zemesgabala Pirmā iela 29A nomas termiņa 

pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (I.Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.300 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pārjaunojumu 

 (I.Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.301 “Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma 

pārjaunojumu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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23.§ 

Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.302 “Par “Āņi 2” zemes daļas piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

24.§ 

Par Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līguma Nr. JUR 2018-02/113 

termiņa pagarināšanu 

 (I.Bērziņš) 

Dome izskatīja Koku ielas iedzīvotāju šā gada 05.decembra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-

18/18/3717) ar lūgumu pagarināt nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līguma 

Nr. JUR 2018-02/113 termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim. Lūgums pamatots ar apsvērumu, 

ka nekustamajiem īpašumiem Koku ielā 15 (kad. Nr. 80440080394), Koku ielā 16 (kad. Nr. 

80440080439), Koku ielā 17 (kad. Nr.80440080393), Koku ielā 19 (kad. Nr. 8044008039 un 

Koku ielā 21 (kad. Nr. 80440080392) ir izstrādāts un apstiprināts detālplānojums, lai cita 

starpā, no katra nekustamā īpašuma izdalītu atsevišķā vienībā ielas daļas ar mērķi nodot tās 

pašvaldībai īpašumā vai valdījumā, bet minētā mērķa realizēšanai ir jāveic ielas izbūve. 

Izvērtējot iesniegumu un ar to saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

1. Šā gada 12.februārī nekustamā īpašuma Koku ielā 15, Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku 

ielā 19, Koku ielā 21 (visi turpmāk kopā saukti “īpašnieki”) un dome noslēdza līgumu par 

nekustamā īpašuma lietošanu un apsaimniekošanu Nr.JUR 2018-02/113 (turpmāk – 

līgums), saskaņā ar kuru īpašnieki līdz šā gada 01.maijam nodeva un dome pieņēma 

bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā daļas no īpašniekiem piederošajiem 

nekustamajiem īpašumiem.  

2. Saskaņā ar līguma 3.1.3.apakšpunktu īpašniekiem līdz šā gada 31.jūlijam tika noteikts 

pienākums izstrādāt detālplānojumu un līdz šā gada 31.oktobrim izdalītās koplietošanas 

ielas reģistrēt zemesgrāmatā kā atsevišķu nekustamo īpašumu, un noslēgt līgumu par to 

nodošanu domei bez atlīdzības. Īpašnieki šo pienākumu nav izpildījuši – Koku iela nav 

izdalīta atsevišķās zemes vienībās un nav reģistrēta zemesgrāmatā kā atsevišķs 

nekustamais īpašums.  

3. Ar domes šā gada 25.septembra lēmumu Nr.207 “Par nekustamo īpašumu Koku ielā 15, 

16, 17, 19 un 21 detālplānojuma projekta apstiprināšanu” tika apstiprināts detālplānojuma 

projekts un noteikts, ka detālplānojuma projekta īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie 

pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un bojātā ceļu seguma 

atjaunošanai detālplānojuma īstenošanas gaitā.  

4. Saskaņā ar starp attīstītāju un domi šā gada 08.oktobra Administratīvā līguma 

Nr.JUR2018-10/720 3.1.apakšpunktu, detālplānojuma 1.kārtas (t.sk., Koku ielas izbūves 

būvprojekta izstrādes un būvdarbu) īstenošanas termiņš ir noteikts līdz 2023.gada 

01.novembrim. Tādejādi, minētās ielas uzturēšanu jāveic līdz būvniecības uzsākšanai, jo 

pēc tam to veiks būvnieks, savukārt, īpašniekiem piederošo nekustamo īpašumu domei 

nodoto daļu apsaimniekošanas termiņš būtu nosakāms ne vēlāk kā līdz 2020.gada 

01.maijam (t.i., būvprojekta izstrādes termiņa beigām).  

5. Koku ielas uzturēšanas izmaksas (sniega tīrīšana) vienā gadā ir orientējoši 150 euro (ar 

PVN).  

6. Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam, pašvaldības 

autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 

tīrību (t.sk., ielu uzturēšanu). 

7. Grozījumi Zemes pārvaldības likumā, kas stājās spēkā šā gada 25.oktobrī nosaka, ka:  
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7.1. pašvaldības nozīmes iela ir privātā īpašumā lietošanas tiesību aprobežojums 

nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu 

ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas  un tiesības  ikvienam to 

izmantot; 

7.2.  pašvaldības nozīmes ielu pašvaldība nosaka 1) pašvaldības teritorijas plānojumā; 2) 

lokālplānojumā; 3) šādu statusu var piešķirt ar atsevišķu administratīvu aktu, kam 

pievienots grafiskais viedoklis. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro to 

zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas 

pašvaldības nozīmes iela. Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka kārtību, kādā tā 

piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā vai uzturēšanā. 

8. Saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu, Koku iela ir noteikta kā vietējas nozīmes 

iela ar gājēju prioritāti. Ar pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumiem nav 

noteiktas pašvaldības nozīmes ielas vai ceļi, tādejādi, minēto statusu ielai dome var 

noteikt tikai ar administratīvu aktu Zemes pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā.         

9. Lai pašvaldība varētu veikt Koku ielas uzturēšanu, domei jāpieņem lēmums par 

pašvaldības nozīmes ielas statusa  noteikšanu Koku ielai. Ņemot vērā, ka dome nav 

izvērtējusi, kuras no ielām un ceļiem būtu nosakāmas par pašvaldības nozīmes ielām, 

dome, nevar noteikt tikai Koku ielu par pašvaldības nozīmes ielu, neizvērtējot citas 

līdzīgas ielas un ceļus.          

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 8.¹ pantu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 

18.decembra atzinumu,  

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

NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Koku ielas 15, Koku ielas 16, Koku ielas 17, Koku 

ielas 19, Koku ielas 21 apsaimniekošanu un uzturēšanu.  

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam līdz Attīstības komitejas 

2019.gada marta sēdei sagatavot priekšlikumus par pašvaldības nozīmes ielu un ceļu 

noteikšanu. 

25.§ 

Par saistošo noteikumu “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, 

kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” projektu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.41/2018 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās 

vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par grozījumiem domes 2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas 

reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas 

saskaņošanu” 

 (K.Miķelsone) 

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

K.DĀVIDSONE (RA), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), 

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

E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.303 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija 

lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. 

gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.304 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniegšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Vējpriedes” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.305 “Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Vējpriedes”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.306 “Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu “Kadaga 11” dz. 54” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

M.SPRINDŽUKS, S.MŪZE, V.BULĀNS, K.MIĶELSONE debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 1.29.33 – 1.33.55] par: 

1. pašvaldības 2019.gada budžeta projektu; 

2. valsts un pašvaldības budžetu veidošanas kārtību; 

3. investīciju projektu iekļaušanu pašvaldības 2019.gada budžetā; 

4. ceļu programmas izpildi 2019.gadā. 

Plkst. 11.33 A.KEIŠA atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (A.KEIŠA (LZS) atstāja 

sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.42/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

31.§ 

Par Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.34/2018 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu”” 

 (A.Spricis) 

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

gada 04.decembra vēstuli Nr.18-6/10094 (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3707) par Ādažu novada 

domes šā gada 23.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.34/2018 “Grozījumi Ādažu novada 
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domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju 

uzturēšanu”” (turpmāk – noteikumi), kurā lūgts pārskatīt noteikumus. 

Plkst. 11.35 A.KEIŠA piedalās sēdē. 

Dome nepiekrīt pārskatīt noteikumus šādu iemeslu dēļ:     

1. Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 43.panta 

pirmās daļas 5.punktu, kurš nosaka domes tiesības izdot saistošos noteikumus, paredzot 

administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts Ministru kabineta 

noteikumos. 

2. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta piekto punktu, Ministru 

kabinets nosaka daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sanitārās apkopes noteikumus. Ministru 

kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes 

noteikumi” pilnvaro pašvaldību ar saistošajiem noteikumiem noteikt kārtību, kādā veicami 

dzīvojamās mājas teritorijas sakopšanas darbi. Pilnvarojums pašvaldībai noteikt citu namu 

un to teritoriju uzturēšanas kārtību noteikts ar likuma  43.panta pirmās daļas 5.punktu.   

3. Dome nevar piekrist VARAM viedoklim, ka likuma 43.panta pirmajā daļā pilnvarojums 

izdot saistošos noteikumus ir saistīts ar likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktās 

autonomās funkcijas izpildi, proti – gādāt par savas administratīvās teritorijas 

labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un 

uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 

parku skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas 

kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana 

un uzturēšana). Domei nav nepieciešams izdod saistošos noteikumus attiecībā uz savā 

īpašumā esošu teritoriju uzturēšanu, jo pašvaldība to realizē ar iekšējo normatīvo aktu 

palīdzību. Atbilstoši likuma 45.panta pirmajai daļai, spēkā esošie saistošie noteikumi ir 

saistoši jebkurai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Likums neparedz saistošo 

noteikumu piemērošanu tikai attiecībā pašvaldību un tās īpašumu. 

4. Dome norāda, ka 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu” ir noteikti gadījumi, kad īpašniekam uzlikts par pienākumu 

veikt likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā minētās autonomās 

funkcijas un noteikta kārtība, kādā pašvaldība piedalās šīs funkcijas īstenošanā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

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

1. Nepiekrist Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 04.decembra 

atzinumam Nr.1-18/10094. 

2. Publicēt Ādažu novada domes 2018.gada 22.oktobra saistošos noteikumus 

Nr.34/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošos 

noteikumos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu””. 

3. Uzdot Kancelejai šo lēmumu trīs darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

32.§ 

Par Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39/2018 

”Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 

”Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs”” 

 (J.Sviridenkova) 

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

gada 17.decembra vēstuli (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3871) ar iebildumiem un priekšlikumiem par 
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domes šā gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39/2018 “Grozījumi Ādažu novada 

domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” 

(turpmāk – SN): 

1. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 “Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” 179.punktam pirms pašvaldību saistošo noteikumu 

projekta nosaukuma paredz vietu norādei uz domes sēdes datumu, kurā apstiprināti 

saistošie noteikumi, kā arī protokola numuram un izskatītā jautājuma kārtas numuram. 

Minētais datums arī ir uzskatāms par saistošo noteikumu datumu. Tomēr SN pirms to 

nosaukuma ir norādīti divi savstarpēji atšķirīgi datumi. Līdz ar to ir precizējams saistošo 

noteikumu pieņemšanas datums. 

2. SN papildināmi, paredzot kārtību, kādā pašvaldība informē bērna likumisko pārstāvi 

gadījumā, ja tas neizmanto elektronisko pastu vai nevēlas saņemt pašvaldības informāciju 

elektroniskā pasta sūtījuma formā citu iemeslu dēļ (SN 1.3., 1.8., 1.9., 1.11.apakšpunkts). 

3. SN 1.6.apakšpunktā iekļautajā 19.punktā norādāms arī pašvaldības noteikumu 

apstiprināšanas datums. 

4. Izvērtējama iespēja precizēt SN 1.7.apakšpunktā iekļauto 20.punktu, ņemot vērā, ka 

punkta ievaddaļā minētais nosacījums par bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja, kas 

nav bērna vecāks, deklarētās dzīvesvietas esamību pašvaldības administratīvajā teritorijā 

tomēr nav obligāts attiecībā uz atsevišķos turpmāk minētajos apakšpunktos noteiktajiem 

gadījumiem. 

Izvērtējot iebildumus un priekšlikumus, dome konstatē, ka: 

1. 2017.gada 25.augustā dome un Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) 

noslēdza līgumu (PMLP reģ. Nr.0817/6-ANP/BD/CMIS, domes reģ. Nr. JUR 2017-

08/661 “Par tiešsaistes datu pārraides sistēmas izveidi, pilnveidošanu un valsts 

informācijas sistēmas “Iedzīvotāju reģistrs” izmantošanu”) par kārtību, kādā PMLP no tās 

pārziņā esošās informācijas sistēmas “Iedzīvotāju reģistrs” (turpmāk – IR sistēma) 

tiešsaistes režīmā pārraida fizisko personu datus domes pārziņā esošajai informācijas 

sistēmai (turpmāk – domes sistēma), lai dome, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

12.pantu un domes 2017.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 ”Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs” nodrošinātu elektronisko pakalpojumu bērnu reģistrācijai 

pirmskolas izglītības iestāžu rindā Ādažu novadā. Pamatojoties uz iepriekš minēto līgumu, 

dome 2017.gada 30.augustā pieprasīja PMLP piešķirt pašvaldības sistēmas tehniskajam 

pieslēgumam piekļuves tiesības IR sistēmas testa videi, taču šādas tiesības līdz šim brīdim 

nav nodrošinātas.  

2. Lai veicinātu tiesību piešķiršanas procesu un pamatojoties uz PMLP ieteikumiem, dome 

vairākkārt veica grozījumus saistošajos noteikumos “Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

PMLP vēl arvien nav atļāvusi domes sistēmai izmantot fizisko personu adreses 

sazināšanas nolūkos, līdz ar to domes sistēmas izstrādātājs piedāvāja uzņemšanas sarakstu 

un uzaicinājumu nosūtīšanas risinājumā izmantot pieteicēja elektronisko pasta adresi, 

savukārt dome iekļāva šo nosacījumu minētajos saistošajos noteikumos, ko šā gada 

21.novembrī saskaņoja PMLP. 

3. Valstī ir izstrādāti un darbojas pakalpojumi, kuru saņemšana ir iespējama tikai 

elektroniskā vidē, piemēram, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanas sistēma 

http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/, 

tādejādi, pieteicēja likumiskā atbildība ir pieteikties un saņemt pakalpojumu normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā un veidā (t.sk., arī attiecībā uz domes saistošajiem noteikumiem). 

http://www.lad.gov.lv/lv/e-pieteiksanas-sistema-eps-1/e-pieteiksanas-sistema-eps/
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4. VARAM priekšlikums par SN apstiprināšanas datuma precizēšanu ir atbalstāms. 

5. Nav nepieciešams precizēt SN 1.7.apakšpunktā iekļauto 20.punktu, ņemot vērā minētā 

punkta ievaddaļā minēto nosacījumu par bērna vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja, kas 

nav bērna vecāks, deklarētās dzīvesvietas esamību pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

kas nav obligāts attiecībā uz atsevišķos turpmāk minētajos apakšpunktos noteiktajiem 

gadījumiem, jo nosacījumiem par domes lēmumu par bērna nodrošināšanu ar vietu iestādē 

ārpus kārtas, ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē, ir jābūt iekļautiem 

vienā punktā, atsevišķi paskaidrojot izņēmuma gadījumus, lai nodrošinātu normatīvā akta 

uztveramību un lakoniskumu, kā to nosaka Ministru kabineta 2009.gada 03.februāra 

noteikumi Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”. 

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

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

1. Neveikt grozījumus SN 1.3., 1.8., 1.9., 1.11.apakšpunktā. 

2. Veikt SN šādus redakcionālus labojumus:  

2.1. noteikt SN pieņemšanas un apstiprināšanas datumu – 2018.gada 27.novembris; 

2.2. noteikt SN 1.6.apakšpunktā iekļautajā 19.punktā pašvaldības noteikumu 

apstiprināšanas datumu – 2018.gada 28.augusts. 

33.§ 

Par jauktā kora „Saknes” iekļaušanu amatiermākslas kolektīvu sastāvā 

 (K.Dāvidsone) 

Dome izskatīja Ādažu novada jauktā kora “Saknes” prezidenta Daiņa Bērziņa šā gada 

08.oktobra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3024) un šā gada 22.oktobra iesnieguma 

papildinājumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3375) ar lūgumu piešķirt finansējumu kora “Saknes” 

diriģenta un kormeistara atalgojumam un rast iespēju iekļaut kori Ādažu Kultūras centra 

amatiermākslas kolektīvu sastāvā.  

Pamatojoties uz Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas 

kārtības nolikumu, Ādažu Kultūras centra vadītājas atzinumu un finanšu aprēķinu (pielikums 

Nr.1), likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, kā arī Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālās komitejas šā gada 06.novembra un Finanšu komitejas šā gada 20.novembra  

atzinumiem, 

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

1. Atbalstīt Ādažu novada jauktā kora “Saknes” iekļaušanu Ādažu Kultūras centra 

amatiermākslas kolektīvu sastāvā  (turpmākais nosaukums “Ādažu Kultūras centra 

jauktais koris “Saknes””). 

2. Atbalstīt divu amata vietu izveidošanu:  

2.1. kora diriģents (profesiju klasifikatora kods 2652 24); 

2.2. kormeistars (profesiju klasifikatora kods 2652 21). 

3. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu un iekļaušanu Ādažu Kultūras centra 

2019.gada budžeta projekta tāmē kora diriģenta atalgojumam, kormeistara atalgojumam 

un kora darbības uzturēšanai 11499 euro. 

4. Atbalstīt kora darbības uzsākšanu Ādažu Kultūras centrā no 2019.gada 01.janvāra. 

34.§ 

Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.307 “Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim” un sagatavot 

to parakstīšanai. 
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35.§ 

Par noteikumu “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” projektu 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.18 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

36.§ 

Par komiteju un domes sēdi 2019.gada janvārī 

 (M.Sprindžuks) 

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

pašvaldības nolikums” 74.punktu komiteju sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī un nedrīkst 

būt tajā pašā laikā, kad notiek domes sēdes: 

1) Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde notiek katra mēneša pirmajā 

otrdienā, plkst. 14.00; 

2) Attīstības komitejas sēde notiek katra mēneša otrajā otrdienā, plkst. 13.00; 

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

Nolikuma 78.punkts nosaka, ka domes kārtējā sēde notiek katra mēneša ceturtajā otrdienā, 

plkst. 14.00.  

2019.gada janvāra pirmā otrdiena ir 01.janvāris, Jaungada diena (brīvdiena). 

Pamatojoties uz nolikuma 78.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos domes 

priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt sēdi citā laikā,  

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

Sasaukt: 

1. Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2019.gada 8.janvārī; 

2. Attīstības komitejas sēdi 2019.gada 15.janvārī; 

3. Finanšu komitejas sēdi 2019.gada 22.janvārī; 

4. Domes sēdi 2019.gada 29.janvārī. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.46. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


