
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 24.septembrī                              Nr.21 

 

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 14 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA) (no plkst. 14.01), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

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

(RA), L.PUMPURE (RA) (no plkst. 14.04), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), 

E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): R.KUBULIŅŠ (LZP). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, V.KUKK, 

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, G.PORIETIS, A.ROZĪTIS, J.TIĻČIKS. 

citi: iedzīvotājs A.B., Ādažu vidusskolas direktors Č.BATŅA, Ādažu pašvaldības policijas 

vecākais inspektors I.SALCĒVIČS, Ādažu vidusskolas direktores vietniece administratīvajā 

un izglītības darbā S.VASIĻEVSKA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 36.jautājumu “Par viena audzēkņa 

izmaksu Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs no šā gada 1.septembra”, 37.jautājumu 

“Par grozījumiem 2019.gada 27.augusata Ādažu novada domes sēdes lēmumā Nr.20 31.§ Par 

pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu Ādažu vidusskolā un Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā” un 38.jautājumu “Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka 

ārzemju komandējumu”, aicina apstiprināt domes šā gada 24.septembra sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 24.septembra sēdes darba kārtību. 

Plkst. 14.01 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu iestādīt 119 rododendrus Mežaparkā, 

Rīgā. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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3. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” atskaiti. 

4. Par Ādažu pašvaldības policijas informatīvo ziņojumu par periodu no šā gada 

1.janvāra līdz 1.septembrim. 

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

5. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

6. Par darba grupas izveidi  speciālās izglītības iestāžu audzēkņu transporta pieejamības 

risinājumu izstrādei. 

7. Par dalību apmācību programmā projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība 

profesionālai izaugsmei” ietvaros. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 6”. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltezera ielā 48. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Upmaļi”. 

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

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kumelīši”. 

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

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezerdūņi”. 

15. Par grozījumu Ādažu novada domes 2019.gada 27.augusta lēmumā Nr. 159 “Par 

nekustamo īpašumu Elīzes iela 7 un Elīzes iela 7A nomas termiņa pagarināšanu”. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Par finansējumu Ādažu vidusskolas “C” korpusa rekonstrukcijas tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanai. 

17. Par transporta izdevumu apmaksu. 

18. Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei. 

19. Par projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”. 

20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr. 20 “Par 

telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”. 

21. Par subsīdiju dalībai Pasaules čempionātā vindsērfingā. 

22. Par optiskā kabeļa izbūvēšanu posmā Podnieki-Kadagas tilts. 

23. Par atbalstu biedrības “Garkalnes Olimpiskais Centrs” iniciatīvas projektam. 

24. Par atbalstu biedrības “BMX Ādaži” iniciatīvas projektam. 

25. Zemes jautājumi. 

26. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra nolikumā “Ādažu 

novada domes Administratīvās komisijas nolikums”. 

27. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.14 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā”. 

V. Citi: 

29. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembra nolikumā “Ādažu 

novada pašvaldības Ētikas kodekss”. 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.jūlija lēmumā Nr.129 “Par 

nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai”. 

31. Par sadarbības līguma pagarināšanu vides objektam “Dzīvo sapņu dārzs”. 

32. Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes gabaliem “Attekas iela 43” un “Attekas iela 

45”. 

33. Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

34. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu. 



 3 

35. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. 

36. Par viena audzēkņa izmaksu Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs no šā gada 

1.septembra. 

37. Par grozījumiem 2019.gada 27.augusata Ādažu novada domes sēdes lēmumā Nr.20 

31.§ Par pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu Ādažu vidusskolā un Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā. 

38. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti domes šā gada lēmumi: 

1.1. 20.augusta lēmums Nr.149 “Par pašvaldības zemes gabalu apbūves tiesību 

noteikšanu ceļa posma izbūvei Attekas ielā” un lēmums Nr.150 “Par nekustamā 

īpašuma “Elīzes iela 4” atsavināšanu”; 

1.2. 27.augusta lēmums Nr.158 “Par nekustama īpašuma “Kadaga 2” nomas termiņa 

pagarināšanu”, daļā par līguma projekta sagatavošanu; lēmums Nr.159 “Par 

nekustamo īpašumu Elīzes iela 7 un Elīzes iela 7A nomas termiņa pagarināšanu”, 

daļā par līguma projekta sagatavošanu un lēmums Nr.160 “Par nekustamā īpašuma 

daļas nodošanu  biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI””.  

2. Cita būtiska informācija: 

2.1. pirmo reizi tika pasniegtas Latvijas Ainavu arhitektūras balvas. Starptautiska žūrija 

vērtēja 38 laureātu pretendentus un kategorijā “Inženierbūvju dizains” balvu 

piešķīra Ādažu novada domes projektam “Gaujas ielas Ādažos pārbūve”; 

2.2. Ādažu pašvaldības policija saņēma Valsts policijas priekšnieka vietnieka pateicību 

par bezvēsts pazudeušas personas meklēšanu; 

2.3. Veselības inspekcija sniedza pozitīvu atzinumu par sākumskolas un KPII telpu 

atbilstību prasībām; 

2.4. Pārtikas un veterinārais dienests sniedza pozitīvu atzinumu par KPII un ĀPII 

ēdināšanas pakalpojumu organizāciju un kvalitāti; 

2.5. domes nekustamais īpašums “Elīzes iela 4” tika atsavināts (pārdots izsolē) par 

16000 euro; 

2.6. Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Mežu dienas 2019” ietvaros domei ir 

piešķirts finansējums 1000 euro atpūtas vietas izveidei meža noēnojuma daļā pie 

Vējupes un uzstādīt bērnu un jauniešu sportisko aktivitāšu elementus; 

2.7. šogad netiks veikta laivu slipa izbūve pie Dūņezera 16064 euro apmērā, jo valsts 

institūcijas pieprasīja papildu atzinumus un tehnisko noteikumu precizējumus 

tehniskā projekta izstrādei. 

2.8. ņemot vērā, ka ilgstoši nav izdevies aizpildīt vakanci “būvinspektors”, Būvvalde 

šogad neveic iepriekš apzināto graustu un vidi degradējošu objektu lietu 

izskatīšanu; 

2.9. Pārtikas un veterinārais dienests, saņemot anonīmo sūdzību par ĀPII ēdināšanas 

pakalpojumu organizāciju un kvalitāti, atkārtoti veica iestādes pārbaudi šā gada 

24.septembrī; 

Plkst. 14.04 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

2.10. Latvijas Pašvaldību savienība nosūtīja pašvaldībām atzinuma sniegšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto likumprojektu 

“Grozījumi dabas resursu nodokļa likumā”, kas plāno paaugstināt dabas resursu 

nodokļa (turpmāk – DRN) likmes atsevišķiem objektiem, noteikt jaunu DRN 

objektu – atkritumu sadedzināšana, atcelt atbrīvojumu no DRN samaksas par 
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akmeņoglēm, koksu un lignītu, ja tos izmanto elektroenerģijas ražošanā vai 

koģenerācijā, kā arī mainīt DRN maksājumu ieskaitīšanas proporciju budžetā, 

palielinot valsts pamatbudžetā ieskaitāmo procentu daļu attiecībā pret pašvaldību 

vides aizsardzības speciālajiem budžetiem: 1) atkritumu apglabāšana (no 40% uz 

100%), 2) oglekļa dioksīda (CO2) emisijas (no 60% uz 100%), 3) dabas resursu 

ieguve vai izmantošana un vides piesārņošana (no 40% uz 60% arī objektiem, kam 

nav paaugstināta DRN likme). Dome nosūtīja atbildi, norādot, ka, ja valsts plāno 

paaugstināt DRN, tai proporcionāli ir jāpārņem no pašvaldībām ar DRN 

administrēšanu noteiktās funkcijas. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumu iestādīt 119 rododendrus Mežaparkā, 

Rīgā 

 (M.Sprindžuks) 

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece S.Sproģe savā šā gada 19.septembra elektroniskā 

pasta vēstulē informē par ieceri Rīgā, Mežaparkā iedēstīt 119 rododendrus – katra pašvaldība 

iestāda vienu Babītes audzētavā izaudzētu stādu. 

P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, E.ŠĒPERS, G.BOJĀRS, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, 

J.NEILANDS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.08.14 – 0.09.56] par: 

1. iespēju apzaļumot Ādažu novada teritoriju; 

2. uzrunāt Baltezera kokaudzētavu ziedot un iestādīt Mežaparkā rododendru; 

3. rododendra cenu. 

Atklāti balsojot, ar 0 balsīm  „par”, „pret” – 7 (P.BALZĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), P.PULTRAKS (RA), 

E.VERNERS (RA)), „atturas” – 7 (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS 

(LZS)), DOME NOLEMJ: 

Neatbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības ieceri Rīgā, Mežaparkā iedēstīt 119 

rododendrus. 

3.§ 

Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” atskaiti 

 (A.Brūvers) 

Informē, ka aptuveni pusgadu notika dokumentu saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Līdz ar to, ka valstī ir vides inspektoru trūkums, tika panākta vienošanās, ka biedrība “Gaujas 

ilgtspējīgas attīstības biedrība” (turpmāk – biedrība) nodrošinās preventīvo darbu un kopīgi 

organizēs reidus, kā arī koordinēs kopēju rīcību nārsta nosargāšanai un sabiedrības iesaisti 

likumpārkāpumu konstatēšanā un novēršanā, pamatojoties uz biedrības šā gada 11.septembra 

sapulcē nolemto. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par Ādažu pašvaldības policijas informatīvo ziņojumu par periodu no šā gada 1.janvāra 

līdz 1.septembrim 

 (I.Salcēvičs) 

Ziņojums (1.pielikums). 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

5.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

 (I.Briede) 

Ziņo par sagatavoto lēmuma projektu, kas nosaka atteikt bērna uzņemšanu pirmsskolas 

izglītības iestādē ārpus kārtas. 

P.BALZĀNS informē, ka jautājums tika izskatīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas (turpmāk – komiteja) šā gada 3.septembra sēdē. Pauž viedokli, ka situācija 

iesniedzējai ir smaga – ir miris dzīvesbiedrs, dzīvesbiedra ģimene atņēma, kas iesniedzējai 

bija. Iesniedzēja ir profesionālā juriste, bet tai ir jāuzlabo latviešu valodas zināšanas. 

Iesniedzēja par privāto pirmsskolas izglītības iestādi nevar samaksāt. 

K.DĀVIDSONE pauž viedokli, ka jautājums ir duāls – formāli nav pamata atbalstīt bērna 

uzņemšanu ārpus kārtas, bet ir cilvēciskais aspekts. Uzskata, ka komitejā iesniedzējas teiktais 

un komitejas sēdes protokolā Nr.10 norādītais par iesniedzējas un viņas bērnu izdeklarēšanos 

no Ādažu novada, ja tiks saņemta vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, ir 

interpretācija, ņemot vērā iesniedzējas bezizejas stāvokli. Informē, ka komitejas sēdē politiski, 

neņemot vērā domes Juridiskās un iepirkuma daļas viedokli, deputāti nobalsoja par bērna 

uzņemšanu iestādē ārpus kārtas. [Piezīme: domes Juridiskās un iepirkuma daļas juriste 

N.Krasnova komitejas sēdē ziņoja, ka iesniedzējas bērna uzņemšanai Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē „Strautiņš” ārpus kārtas nav juridiskā pamatojuma un tas ir pretrunā ar 

normatīvajiem aktiem – Izglītības likumu, domes saistošajiem noteikumiem, kas nosaka 

kārtību bērnu uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.] Pauž viedokli, ka 

dome var pieņemt politisko lēmumu, bet var arī atteikt bērna uzņemšanu iestādē ārpus kārtas. 

E.ŠĒPERS lūdz skaidrot Bāriņtiesas viedokli par šo jautājumu, jo bērnu aizsardzība ir 

Bāriņtiesas kompetencē. 

I.BRIEDE informē, ka iesniedzēja nebija vērsusies Bāriņtiesā. Ja Bāriņtiesā tiktu saņemts 

iesniedzējas iesniegums, tas tiktu izskatīts. 

N.KRASNOVA vērš uzmanību, ka bērnam paternitāte nav noteikta. Informē, ka rindā uz 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi ir piecgadīgie bērni, kuriem Izglītības likuma 

noteiktā kārtībā ir jānodrošina vieta iestādē un vienām no šādiem bērniem tika atteikts, 

pamatojot ar to, ka brīvo vietu iestādē nav. Atkārtoti vērš deputātu uzmanību, ka nav juridiskā 

pamata uzņemt iesniedzējas bērnu iestādē ārpus kārtas. 

G.BOJĀRS informē, ka Bērnu tiesību aizsardzības konvencija nodrošina bērnu tiesības un 

bērnam nav jācieš, vecāku nesakārtotu formalitāšu dēļ. Tuvākais bērnu tiesību garants pēc 

valsts ir pašvaldība. Pauž viedokli, ka, pieņemot lēmumu par iesniedzējas bērna uzņemšanu 

iestādē ārpus kārtas, tas nebūs normatīvo aktu pārkāpums, un aicina to atbalstīt. 

M.SPRINDŽUKS pauž viedokli, ka valsts atbalsta visus pēc kārtas un neņem vērā konkrēto 

gadījumu. Informē, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir termins “vientuļā māte”, kas veido 

atbalsta saņēmēju grupu. Uzskata, ka Latvijā būs grūti administrēt šādu atbalsta saņēmēju 

grupu. Pašvaldība rīkotos cietsirdīgi, nespējot rast risinājumu iesniedzējas situācijā. Uzsver, 

ka saskaņā ar normatīvajiem aktiem iesniedzējas bērnam vieta iestādē ārpus kārtas 

nepienākas. Problēma ir situācijās, kuras izveidojas pēkšņi, kur nepieciešama ātra pašvaldības 

rīcība, bet attiecīgo grozījumu veikšana saistošajos noteikumos prasa ilgāku laiku, kā arī ne 

vienmēr ir iespējams precīzi noteikt sociālās kategorijas un apstākļus, kuros atbalsts ir 

pamatots un nepieciešams. Uzskata, ka domei ir jāpieņem politisks lēmums, kaut arī vēlāk būs 

nepieciešams skaidrot šādu rīcību. 
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A.KEIŠA vērš uzmanību, ka iesniedzējai ir daudzbērnu ģimene. Pauž viedokli, ka pretenzijas 

nebūs, ja atņems kādam vietu rindā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina pieņemt lēmumu par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības 

iestādē ārpus kārtas. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.170 “Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus 

kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par darba grupas izveidi  speciālās izglītības iestāžu audzēkņu transporta pieejamības 

risinājumu izstrādei 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.171 “Par darba grupas izveidi  speciālās izglītības iestāžu 

audzēkņu transporta pieejamības risinājumu izstrādei” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par dalību apmācību programmā projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība 

profesionālai izaugsmei” ietvaros 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.172 “Par dalību apmācību programmā projekta  “Starpkultūru 

komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par transporta izdevumu apmaksu 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.182 “Par transporta izdevumu apmaksu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 6” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.173 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Jaunceriņi 6”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltezera ielā 48 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.174 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Baltezera ielā 48” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Upmaļi” 

 (S.Grīnbergs) 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.175 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Upmaļi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Biškalni” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.176 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Biškalni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kumelīši” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.177 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Kumelīši”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.178 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Kažoči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ezerdūņi” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.179 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Ezerdūņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.jūlija lēmumā Nr.129 “Par 

nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.180 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumā 

Nr.129 “Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2019.gada 27.augusta lēmumā Nr. 159 “Par 

nekustamo īpašumu Elīzes iela 7 un Elīzes iela 7A nomas termiņa pagarināšanu” 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.181 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumā 

Nr.129 “Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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16.§ 

Par finansējumu Ādažu vidusskolas “C” korpusa rekonstrukcijas tehniskās 

dokumentācijas sagatavošanai 

 (Č.Batņa) 

Dome 2017.gadā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Ādažu 

sākumskolas būvniecības finansēšanas nosacījumiem, kurā iekļauts nosacījums, ka domei līdz 

2023.gadam jāveic kapitālieguldījumi Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) ēkas (Gaujas iela 

30) fiziskās vides uzlabošanā. Plānojot ĀVS ēkas telpu turpmāko izmantošanu, ĀVS vadība 

secināja, ka līdz 2024.gadam ēkas “C” korpusa 1.stāvs nebūs nepieciešams ĀVS izglītības 

programmu īstenošanai un telpas varētu pielāgot pirmskolas izglītojamo – piecgadnieku un 

sešgadnieku pirmskolas izglītības programmu īstenošanai. Lai pielāgotu “C” korpusa 1.stāva 

telpas minētajam mērķim, ir jāveic to pārbūve atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 

17.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma 

sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 

nosacījumiem. Papildus ir nepieciešami kompleksi būvniecības risinājumi visam “C” 

korpusam fasādes siltināšanai, kā arī ventilācijas, ugunsdrošības un elektroapgādes sistēmu 

rekonstrukcijai. Pašvaldības 2019.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi ne “C“ korpusa 

rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas izstrādei, ne arī būvdarbu apmaksai. Domes ieskatā, 

jau 2019.gadā ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi tehniskās dokumentācijas izstrādei, 

savukārt pašvaldības 2020.gada budžeta projektā ir jānosaka finanšu līdzekļi renovācijas 

pakalpojumu apmaksai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī Finanšu 

komitejas šā gada 17.septembra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Konceptuāli atbalstīt ĀVS “C” korpusa 1.stāva telpu izmantošanu pirmskolas 

izglītības izglītojamo grupu (sešgadniekiem un piecgadniekiem) izvietošanai no 

2020.gada 1.septembra līdz 2024.gada 31.augustam. 

2. Atbalstīt papildu finanšu līdzekļu 40000 euro apmērā iekļaušanu ĀVS 2019.gada 

budžeta tāmē ĀVS “C” korpusa fasādes siltināšanas, kā arī ventilācijas, ugunsdrošības 

un elektroapgādes sistēmu rekonstrukcijas tehniskās dokumentācijas sagatavošanai. 

3. Uzdot domes finansistam sagatavot grozījumu projektu domes 2019.gada budžetā šī 

nolēmuma 2.punkta izpildei. 

4. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam organizēt šī nolēmuma 

2.punktā minētās dokumentācijas sagatavošanu līdz 2020.gada 20.janvārim. 

5. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

18.§ 

Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei 

 (I.Tiļčiks) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.183 “Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas 

apstrādei” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” 

 (K.Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.184 “Par projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 
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20.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr. 20 “Par telpu 

nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā” 

 (S.Vasiļevska) 

M.SPRINDŽUKS, A.ROZĪTIS, S.VASIĻEVSKA, A.KEIŠA, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, 

P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.51.27 – 0.55.35] par: 

1. par ĀVS sākumskolas ēkas sporta zāles nomas maksas noteikšanas kārtību darba 

dienās un brīvdienās; 

2. ierosinājumu noteikt augstāku ĀVS sākumskolas ēkas sporta zāles nomas maksu 

brīvdienās, piemēram 10 euro bez PVN; 

3. nomas maksu līdzīgajās sporta zālēs citās pašvaldībās (ĀVS sākumskolas ēkas sporta 

zāles nomas maksa ir zemākā par vidējo tirgus cenu, jo nepieciešams nodrošināt sporta 

zāles izmantošanu brīvdienās, ar zemāko cenu piesaistot interesentus, kā arī sporta 

zāles noma ietekmē PVN apgūšanu). 

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

(LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), 

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

M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (A.KEIŠA (LZS)), „atturas” – 1 

(E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.185 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā 

Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

21.§ 

Par subsīdiju dalībai Pasaules čempionātā vindsērfingā 

 (A.Rozītis) 

Latvijas Vindsērfinga asociācijas savā šā gada 11.septembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/19/2745) un Māris Birzulis savā šā gada 12.septembra iesniegumā (Nr.ĀND/1-

18/19/2762) lūdz piešķirt domes subsīdiju Artūra Sprindžuka un Eduarda Niedras dalībai 

Pasaules čempionātā Vindsērfingā “Techno 293” klasē, Spānijā (Cadiz, Puerto Sherry) no šā 

gada 26.oktobra līdz 3.novembrim. Artūrs Sprindžuks un Eduards Niedra ir vieni no 

labākajiem sava vecuma vindsērfingistiem Latvijā un ir iekļauti Latvijas izlases sastāvā 

dalībai Pasaules čempionātā. Dome var subsidēt sportistu dalību sacensībās tikai kārtībā, kāda 

noteikta domes šā gada 23.aprīļa nolikumā Nr.9 “Par subsīdijām un naudas balvām sportam 

Ādažu novadā” (turpmāk – nolikums). Subsīdijas piešķir no Sporta daļas budžeta tāmes 

līdzekļiem. Uz subsīdijām var pretendēt arī sportisti, kuru sporta veidi nav iekļauti domes 

apstiprinātajā Sporta attīstības stratēģijā kā prioritāri atbalstāmie veidi. Atbilstoši nolikuma 

nosacījumiem dome var piešķirt subsīdiju 500 euro apmērā dalībai Pasaules čempionātā 

(olimpiskais sporta veids). Domes Sporta daļas šā gada budžeta tāmē ir apstiprināts 

finansējums 20000 euro kopsummā (EKK 2241), kura atlikums pašlaik ir 8540 euro. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 

7.panta 5. un 6.punktu, nolikumu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 17.septembra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA 

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

E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 

(M.SPRINDŽUKS (RA)), DOME NOLEMJ:  
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1. Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu 500 euro apmērā Artūra Sprindžuka dalībai Pasaules 

čempionātā Vindsērfingā “Techno 293” klasē, Spānijā (Cadiz, Puerto Sherry) no šā 

gada 26.oktobra līdz 3.novembrim. 

2. Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu 500 euro apmērā Eduarda Niedras dalībai Pasaules 

čempionātā Vindsērfingā “Techno 293” klasē, Spānijā (Cadiz, Puerto Sherry) no šā 

gada 26.oktobra līdz 3.novembrim. 

3. Apmaksāt subsīdijas izdevumus no domes Sporta daļas 2019.gada budžeta tāmes 

līdzekļiem (EKK 2241). 

4. Uzdot domes Sporta daļas vadītājam A.Rozītim organizēt subsīdijas izmaksas un tās 

izlietošanas kontroli.  

22.§ 

Par optiskā kabeļa izbūvēšanu posmā Podnieki-Kadagas tilts 

 (A.Brūvers) 

Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Pašreiz tiek veikta optiskā kabeļa būvniecība objektā no Kanāla ielas (Baltezera kanāla 

tilts) pa Podnieku ielu, Attekas ielu līdz Gaujas ielai, pa Gaujas ielu līdz Kadagas tiltam pār 

Gauju priekš Latvijas Valsts radio un televīzijas centra un LMT. Izbūvējot domes optisko 

kabeli kopā ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra un LMT optiskā kabeļa būvniecību 

augstāk minētā objektā un to savienot ar domes ēku, aptuvenās būvniecības izmaksas sastāda 

8000 euro ar PVN. Veicot šos būvniecības darbus vēlāk, to aptuvenās izmaksas var sastādīt 

20 euro/m un 10000 euro par projektēšanu. 

Ieguvumi optiskā kabeļa izbūvēšanai Podnieku ielas posmā no Kanāla ielas (Baltezera kanāla 

tilts) pa Podnieku ielu, Attekas ielu līdz Gaujas ielai, pa Gaujas ielu līdz Kadagas tiltam pār 

Gauju, kas būs savienots ar domes ēku: 

1) ar mazākām izmaksām šajā posmā būs iespējams uzstādīt videonovērošanas kameras 

ielu krustojumos, kā arī interaktīvos ekrānus (Podnieku/Kanāla; Podnieku/Krastupes; 

Attekas/Draudzības; Attekas/Gaujas; Kadagas tilts); 

2) ar mazākām izmaksām veidot domes optiskā tīkla tiešo savienojumu ar pašvaldības 

iestādēm, kas savukārt dotu iespēju: 

a) iegūt bezmaksas internetu attiecīgajā iestādē (internetu būs iespēja pieslēgt no domes 

ēkas esošā interneta pieslēguma);  

b) iegūt ātru iekšējā tīkla savienojumu ar iestādi (nepieciešams IP telefonijai, 

koplietošanas mapēm, rezerves kopiju veidošanai utt);  

c) iegūt drošu (bez papildu drošības iekārtu uzstādīšanas) savienojumu ar iestādi, 

neizmantojot publisko internetu. 

Pamatojoties uz Finanšu komitejas šā gada 17.septembra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt optiskā kabeļa izbūvēšanu Podnieku ielas posmā no Kanāla ielas (Baltezera 

kanāla tilts)  pa Podnieku ielu, Attekas ielu līdz Gaujas ielai, pa Gaujas ielu līdz 

Kadagas tiltam pār Gauju, un tā savienošanu ar domes ēku. 

2. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu ietaupītajiem līdzekļiem 2900 euro apmērā no 

EKK 0647/2244 un 5100 euro apmērā no EKK 0649/2350. 

23.§ 

Par atbalstu biedrības “Garkalnes Olimpiskais Centrs” iniciatīvas projektam 

 (K.Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.186 “Par atbalstu biedrības „Garkalnes Olimpiskais Centrs” 

iniciatīvas projektam” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par atbalstu biedrības “BMX Ādaži” iniciatīvas projektam 

 (K.Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.187 “Par atbalstu biedrības „BMX Ādaži” iniciatīvas projektam” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

25.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

1. Krievijas Federācijas pilsoņa P.R. (deklarētās dzīvesvietas adrese: adrese) pilnvarotā 

persona E.F. šā gada 10.septembrī iesniedza iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/2738) ar 

lūgumu izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 

“(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu novads, zemesgabalu 0,232 ha platībā. Pamatojoties uz 

likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI. nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību, kā arī Finanšu komitejas šā gada 17.septembra atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis P.R., dzimis (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs) (iepriekšējais nosaukums 

“(nosaukums)”), Baltezers, Ādažu novads, apbūvei paredzēto zemesgabalu 0,232 ha 

platībā (īpašuma kadastra numurs (numurs), zemes vienības kadastra apzīmējums 

(numurs)) jauktas centra apbūves teritorijā atļautai apbūvei.  

2. Krievijas Federācijas pilsoņa A.B. (deklarētā dzīvesvieta: adrese)), pilnvarotā persona 

Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāre Ilze Metuzāle savā šā gada 20.septembra iesniegumā 

(reģ. Nr.ADM/1-18/19/2849) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā 

502/7129 domājamo daļu no apbūvēta zemesgabala nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, 

Eimuri, Ādažu novads, 0,577 ha platībā. Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” VI. nodaļu un 30. pantu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 17.septembra 

atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A.B, dzimis (dzimšanas datums), iegūst 

īpašumā 502/7129 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Eimuri, 

Ādažu novads, zemesgabala 0,577 ha platībā (īpašuma kadastra numurs (numurs), 

zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) angāra ēkas uzturēšanai. 

26.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra nolikumā “Ādažu novada 

domes Administratīvās komisijas nolikums” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.17 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra 

nolikumā “Ādažu novada domes Administratīvās komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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27.§ 

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

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.14 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra 

noteikumos Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.14 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.188 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra 

lēmumā Nr.14 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembra nolikumā “Ādažu 

novada pašvaldības Ētikas kodekss” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.18 “Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembra 

nolikumā “Ādažu novada pašvaldības Ētikas kodekss”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par sadarbības līguma pagarināšanu vides objektam “Dzīvo sapņu dārzs” 

 (K.Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.189 “Par sadarbības līguma pagarināšanu vides objektam “Dzīvo 

sapņu dārzs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes gabaliem “Attekas iela 43” un “Attekas iela 45” 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.190 “Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes gabaliem “Attekas 

iela 43” un “Attekas iela 45”” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.191 “Par nekustamā īpašuma “Elīzes iela 4” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu 

 (M.Sprindžuks) 
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Rīgas plānošanas reģions savā šā gada 2.septembra vēstulē (reģ. Nr. ĀND/1-18/19/2627) “Par 

pieredzes apmaiņas braucienu uz Vīni” uzaicināja Ādažu novada domes priekšsēdētāju 

M.Sprindžuku piedalīties komandējumā Vīnē (Austrija) no šā gada 25. līdz 29.novembrim 

Rīgas plānošanas reģiona (turpmāk – RPR) delegācijas sastāvā, kas tiek organizēts, 

pamatojoties uz “Rīcības plāna Rīgas metropoles areāla attīstībai” izstrādes procesu un RPR 

dalību ESPON projektā “Metropoļu industriālās telpiskās stratēģijas un ekonomiskā 

izplešanās (MISTA)”, kurā vadošais partneris ir Vīnes pilsētas attīstības plānošanas 

departaments. Komandējuma mērķis ir apzināt Vīnes pieredzi metropoles areāla plānošanas 

kontekstā, kā arī veicināt sadarbību ar Vīnes attīstības plānošanas departamentu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 62. panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969 “Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.punktu, domes 2014.gada 25.februāra 

noteikumiem Nr.2 “Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz 2-3 dienām, no šā gada 

25.novembra līdz 29.novembrim uz Vīni (Austrija).  

2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma 

izdevumus, kas saistīti ar ceļojuma dokumentu noformēšanu un apdrošināšanu, 

lidojumu, viesnīcu un dienas naudu 100 % apmērā par 2-3 dienām 46 euro (četrdesmit 

seši eiro un 00 centi) dienā, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. 

3. Segt izdevumus no Pārvaldes budžeta līdzekļiem (EKK 2279). 

4. Uzdot domes priekšsēdētāja amata pienākumus M.Sprindžuka prombūtnes laikā veikt 

domes priekšsēdētāja vietniekam P.BALZĀNAM.  

35.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.22/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2019 “Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

36.§ 

Par viena audzēkņa izmaksu Ādažu novada pašvaldības izglītības iestādēs no šā gada 

1.septembra 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt Ādažu novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2019.gadam un sagatavot tos 

parakstīšanai (2.pielikums). 

37.§ 

Par grozījumiem 2019.gada 27.augusata Ādažu novada domes sēdes lēmumā Nr.20 31.§ 

Par pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu Ādažu vidusskolā un Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā 

 (Č.Batņa) 

Sakarā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto papildu informāciju par valsts 

mērķdotācijas apjomu pedagogu atalgojumam Ādažu vidusskolā 2019.gadā ir nepieciešams 

precizēt pedagogu mēneša darba algas likmi Ādažu vidusskolā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta ceturto 

daļu,  
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atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Veikt grozījumu domes 2019.gada 27.augusta sēdes protokola lēmuma Nr.20 31.§ “Par 

pedagogu mēneša darba algas likmes noteikšanu Ādažu vidusskolā un Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolā” un izteikt tā 1.punktu šādā redakcijā: “1. Apstiprināt ĀVS pedagoga 

mēneša darba algas likmi EUR 940,00 (deviņi simti četrdesmit euro un 00 centi) no 

2019. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.”. 

38.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu 

 (M.Sprindžuks) 

AS “Swedbank” un Latvijas Publiskās un privātās partnerības asociācija organizē pieredzes 

apmaiņas braucienu uz Viļņu (Lietuva) no šā gada 15.oktobra līdz 16.oktobrim, uzaicinot arī 

Ādažu novada domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku piedalīties delegācijas sastāvā, lai 

sadarbībā ar Lietuvas PPP kompetenču centru iepazītos ar 2014.-2020.gada periodā 

pašvaldībās realizētajiem PPP projektiem, kā arī ar projektu izstrādes, saskaņošanas, resursu 

plānošanas, iepirkumu un ieviešanas jautājumiem pašvaldībās, t.sk. finansējuma piesaisti no 

ES fondiem. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 62.panta pirmās 

daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr. 969 “Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.punktu, domes 2014.gada 25.februāra 

noteikumiem Nr.2 “Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz 2 dienām no šā gada 

15.oktobra līdz 16.oktobrim uz Viļņu (Lietuva).  

2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma 

izdevumus, kas saistīti ar apdrošināšanu, viesnīcas izdevumiem, dalības maksu, kā arī 

dienas naudu 100 % apmērā par 2 dienām 29 euro (divdesmit deviņi eiro un 00 centi) 

dienā, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. 

3. Segt izdevumus no Pārvaldes budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 2279). 

4. Uzdot domes priekšsēdētāja amata pienākumus M.Sprindžuka prombūtnes laikā veikt 

domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam.  

 

Sēdi slēdz plkst. 15.31. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


