ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2018.gada 12.martā

Nr.7

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), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),
K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S),
L.PUMPURE (RA), E.VERNERS (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, E.KĀPA, V.KUKK, G.PORIETIS, A.ROZĪTIS.
Citi: Ādažu Kultūras centra kultūras projektu vadītāja E.BUKOVSKA, Ādažu Kultūras centra
vadītāja L.TIĻUGA.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 15.30.
M.SPRINDŽUKS aicina apstiprināt domes šā gada 11.marta ārkārtas sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 12.marta ārkārtas sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Zemes jautājumi.
2. Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki
Ādažos”.
3. Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos.
4. Par nolikuma “Grozījumi Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikumā”
projektu.
5. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175 “Par Mežu
un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”.
6. Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas
komisijas izveidošanu.
7. Par jaunu grupu izveidi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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8. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu.
1.§
Zemes jautājumi
(V.Kukk)
1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā
SIA “MICPA”, reģ. Nr.40203044048, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 63, Rīga,
LV-1010, šā gada 28.februārī iesniedza iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/662) par domes
piekrišanu nekustamā īpašuma Pirmā iela 19A, Ādaži, Ādažu novads, neapbūvēta
zemesgabala 0,35 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot domes
rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” VI. nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību,
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka SIA “MICPA”, reģ. Nr.40203044048, iegūst īpašumā nekustamā īpašuma
Pirmā iela 19A, Ādaži, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 007 0586 zemesgabalu
(kadastra apzīmējums 8044 007 0585) 0,35 ha platībā komercdarbības objektu apbūvei.
2.§
Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki
Ādažos”
(L.Tiļuga)
M.SPRINDŽUKS, V.BULĀNS, J.BEĶERS, E.KĀPA, L.TIĻUGA, J.NEILANDS,
E.BUKOVSKA, G.BOJĀRS, E.ŠĒPERS, P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta
laiks 0.08.53 – 0.26.26] par:
1. iespēju 10 vietas B zonā nodot izsolei kā vienotu zonu vai katru no 10 vietām nodot
izsolei atsevišķi;
2. alkohola tirgošanas ierobežojumiem un ierosinājumu papildināt lēmuma 2.pielikumu
ar skaidrojumu par zemu alkohola saturu dzērieniem (alus un sidrs);
3. priekšlikumu paredzēt zonu Ādažu novada uzņēmējiem;
4. ierosinājumu papildināt lēmumu ar nosacījumu Ādažu Kultūras centram sagatavot
izsoles noteikumus, savukārt domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas
komisijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām organizēt noteikto tirdzniecības vietu
zemesgabalu nomas tiesību mutisku izsoli.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.41 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu
pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”” un sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 16.01 J.NEILANDS atstāj sēdi.
3.§
Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos
(A.Rozītis)
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.NEILANDS atstāja
sēdi), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.42 “Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos” un sagatavot to
parakstīšanai.
Plkst. 16.05 J.NEILANDS atgriežas sēdē.
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4.§
Par nolikuma “Grozījumi Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas nolikumā”
projektu
(G.Porietis)
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.2 “Grozījumi Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas
nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai.
5.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175 “Par Mežu
un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”
(G.Porietis)
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS
(RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),
K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – nav, „atturas” –
nav, “nebalso” – 1 (G.BOJĀRS (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.43 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija
lēmumā Nr.175 “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu””
un sagatavot to parakstīšanai.
6.§
Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas
komisijas izveidošanu
(I.Briede)
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par nolikuma “Skolas vecuma bērnu vasaras radošo
darbnīcu programmu konkurss” projektu.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.3 “Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu
konkurss” un sagatavot to parakstīšanai.
Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības
likuma 17.panta pirmo daļu un saskaņā ar Skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu
programmu konkursa (turpmāk – konkurss) nolikuma 7.1.punktu, kā arī Izglītības, kultūras,
sporta un sociālās komitejas šā gada 05.marta atzinumu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Konkursa vērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:
1.1. Kerola DĀVIDSONE – deputāte, Komisijas priekšsēdētāja;
1.2. Kristīne SAVICKA – deputāte, Komisijas priekšsēdētāja vietniece;
1.3. Liāna PUMPURE – deputāte;
1.4. Jevgēnija SVIRIDENKOVA – Kancelejas vadītāja;
1.5. Ināra BRIEDE – izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste.
2. Komisijai organizēt darbu konkursa nolikumā noteiktā kārtībā (pielikums).
3. Domes priekšsēdētāja vietniekam P.BALZĀNAM veikt šī nolēmuma izpildes kontroli.
7.§
Par jaunu grupu izveidi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
(I.Briede)
Izglītības likuma 17.pants nosaka pienākumu pašvaldībai nodrošināt tās administratīvajā
teritorijā deklarētiem bērniem iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un segt izmaksas privātajam
pakalpojuma sniedzējam Ministru kabineta noteiktā kārtībā, ja bērnam, kurš sasniedzis
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pusotra gada vecumu, pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā
pirmsskolas izglītības programmā.
Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, 2019.gada janvārī 1088 bērni bija vecumā no pusotra
līdz sešiem gadiem, un no tiem:
1) 558 bērniem (51 %) bija nodrošināta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs
(t.sk.118 bērni (21 %) bija militārpersonu bērni);
2) 400 bērni apmeklēja privātos bērnudārzus;
3) 30 bērni izmantoja aukles pakalpojumu;
4) 50 bērni apmeklēja citu pašvaldību PII;
5) 46 bērni nesaņēma pakalpojumu.
Dome maksāja šādu līdzfinansējumu privātajiem pakalpojuma sniedzējiem:
1) 239 euro privātajām PII par 1 bērnu vecumā no pusotra līdz 4 gadiem, un 170 euro par
1 bērnu no 5 gadu vecuma;
2) 150 euro bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm).
Lai pakāpeniski ieviestu samērīgu bērnu vecuma proporciju pašvaldības PII un samazinātu
līdzfinansējuma summu privātām PII, dome 2016. un 2018.gadā veica savu PII telpu
pielāgošanu un jaunu grupu izveidi:
1) Ādažu PII “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII) – 2 grupas (36 vietas), no tām viena grupa 16 jaunākā vecuma bērniem, kā arī papildu 23 jaunas vietas esošās grupās;
2) Kadagas PII “Mežavēji” (turpmāk – KPII) – 1 jaunākā vecuma bērnu grupu 20
bērniem.
Šobrīd pašvaldības PII kopā ir 23 bērnu grupas, no kurām 9 ir viena vecuma bērnu grupas (8
no tām – KPII) un 14 grupas ir jaukta vecuma bērnu grupas.
Finanšu komiteja 2017.gada 21.novembrī atzina par iespējamu KPII ēkas 2.stāvā izveidot
papildu grupu 20 bērniem, veicot administrācijas telpas un aktu zāles pārbūvi. Domes
Projektu uzraudzības komisija šā gada 06.februārī atzina par iespējamu arī ĀPII ēkā izveidot
2 jaunas grupas, veicot telpu funkciju pārdali. Šā gada 28.februārī domes deputāti un
darbinieki apmeklēja abus PII un pārliecinājās, ka papildu grupu izveide ir iespējama.
Minēto darbību rezultātā tiktu izveidotas 3 jaunas grupas, nodrošinot pakalpojumu vēl 56
bērniem (kopā 614 bērniem vai 56,4 % no kopējā skaita).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma
“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 21.11.2018. noteikumu
Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības
programmu paraugiem” 3.punktu, Izglītības, kultūras sporta un sociālās komitejas šā gada
06.februāra un 05.marta atzinumiem,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1.

Izveidot 3 jaunas grupas pašvaldības PII:
1.1. KPII – 1 jaukta vecuma grupu 20 civilpersonu bērniem (apvienot vadītāja vietnieka
kabinetu, tehnisko telpu un dziedāšanas skolotāja darba kabinetu, kā arī izbūvēt
garderobi 2.stāva gaiteņa galā);
1.2. ĀPII – 2 grupas 36 bērniem, t.sk. 1 jaunākā vecuma grupu 16 bērniem (pārplānot
ēdamzāli), un 1 obligātā pirmsskolas izglītības vecuma grupu 20 bērniem (ēkas
2.stāvā, pārplānot aktu zāles skatuvi, “mazās skoliņas” telpu un tērpu noliktavu, kā
arī ierīkot virtuves zonu 2 grupu ēdināšanai aktu zāles skatuvei pieguļošā zonā).

2.

ĀPII līdz 2019.gada 01.novembrim pārveidot 1 jaukta vecuma grupu (10.grupu) par
jaunākā vecuma grupu 16 bērniem.

3.

Līdz 2019.gada 01.aprīlim:
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3.1. ĀPII vadītāja vietniecei A.ŠAICĀNEI sagatavot finanšu līdzekļu aprēķinu 2 grupu
telpu aprīkojuma iegādei, kā arī iestādes vadītāja vietnieka, 4 pedagogu un 2
pedagoga palīgu amata vietu izveidei un organizēt papildu finanšu līdzekļu
iekļaušanu iestādes 2019.gada budžeta tāmē;
3.2. KPII vadītājai I.KUZŅECOVAI sagatavot finanšu līdzekļu aprēķinu 1 grupas
telpas aprīkojuma iegādei, kā arī 2 pedagogu un pedagoga palīga amata vietu
izveidei un organizēt papildu finanšu līdzekļu iekļaušanu iestādes 2019.gada
budžeta tāmē;
3.3. domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam A.BRŪVERAM sagatavot
finanšu aprēķinu telpu pārbūvei KPII un ĀPII, organizēt papildu finanšu līdzekļu
iekļaušanu daļas 2019.gada budžeta tāmē.
4.

2019.gadā ĀPII jaunākā vecuma grupās izglītības pakalpojumu sniegt pēc ĀPII ēkas
energoefektivitātes būvdarbu pabeigšanas.

5.

Pašvaldības PII jaunākā vecuma grupās uzņemt bērnus, kuri kārtējā gada 01.septembrī
būs vecuma robežās no pusotra gada līdz diviem gadiem un 6 mēnešiem, uzņemot
pieteikumu iesniegšanas secībā, un brīvo vietu gadījumā – no diviem gadiem un 7
mēnešiem līdz 3 gadiem, uzņemot augošā progresijā.
8.§
Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu
(M.Sprindžuks)

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41.panta pirmo 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 domes 2017.gada 28.novembra noteikumu
Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 20.punktu, kas nosaka, ka
domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir četras
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, domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka šā
gada 11.marta iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/733), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu – 8 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no
2019.gada 21.marta līdz 28.martam,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 8
kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no šā gada 21.marta līdz
28.martam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no viņam noteiktās
mēnešalgas.
2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju
M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā.
Sēdi slēdz plkst. 16.15.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2019.gada ________________
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