
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 22.oktobrī                               Nr.24 

 

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 12 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA) (no plkst. 14.01), J.BEĶERS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA) (no 

plkst. 14.02), L.PUMPURE (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), E.VERNERS 

(RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), E.ŠĒPERS (LZS). 

Sēdē piedalās:  

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

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, V.NAUMOVS, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, V.SALENIECE. 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Č.BATŅA, SIA “Garkalnes ūdens” valdes priekšsēdētājs 

G.KRIEVS, Ādažu pašvaldības policijas vecākais inspektors I.SALCĒVIČS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 33.jautājumu “Par Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Strautiņš” remontdarbu projekta izstrādi” un 34.jautājumu “Par 

grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26.augustā nolikumā Nr.13 “Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolas nolikums””, aicina apstiprināt domes šā gada 22.septembra sēdes 

darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 22.oktobra sēdes darba kārtību. 

Plkst. 14.01 P.BALZĀNS piedalās sēdē. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Pārskats par Ādažu vidusskolas 2019.gada darbu. 

3. Atskaite par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija). 

4. Atskaite par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Viļņu (Lietuva). 

 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par darba grupas izveidi daudzbērnu ģimeņu atbalstam. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par grozījumiem  Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

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

7. Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Teņi” apvienošanu. 

8. Par Ādažu novada domes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam “Asteres”” precizēšanu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par grozījumiem Ādažu novada domes 27.08.2019. lēmumā Nr. 165 “Par izdevumu 

apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālās izglītības iestādi”. 

10. Par subsīdiju motokrosa sacensību organizēšanai. 

11. Par adrešu sakārtošanu Ādažu novadā. 

12. Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5”. 

13. Par nekustamā īpašuma daļas maiņu Baltezera kapu paplašināšanai. 

14. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

15. Par nekustamo īpašumu maiņu. 

16. Par SIA “GENESIS-INVEST” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

17. Par traktortehnikas iegādi. 

18. Par amatu izmaiņām domes Administrācijas struktūrā. 

19. Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. 

20. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju. 

21. Par līguma laušanu ar SIA “AK Transgroup”. 

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 28 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā”. 

23. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra nolikumā Nr. 15 

“Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”. 

24. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. 

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

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

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

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā”. 

V. Citi: 

27. Par SIA “Garkalnes ūdens” atskaiti. 

28. Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.277 “Par 

darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”. 

29. Par atbalstu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā īstenošanai. 

30. Par grozījumu Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra nolikumā Nr.1 “Atbalsta 

konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019””. 

31. Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli”. 

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

33. Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” remontdarbu projekta izstrādi. 

34. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26.augustā nolikumā Nr.13 “Ādažu 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums”. 
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1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti šādi domes šā gada lēmumi: 

1.1. 25.jūnija lēmums Nr.121 “Par grozījumiem 2017. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 234 

“Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā””; 

1.2. 23.jūlija lēmums Nr.145 “Par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti 

(Gruzija)”; 

1.3. 24.septembra lēmumi: 

1.3.1. Nr.170 “Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas”; 

1.3.2. Nr.171 “Par darba grupas izveidi  speciālās izglītības iestāžu audzēkņu 

transporta pieejamības risinājumu izstrādei”; 

1.3.3. Nr.181 “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””; 

1.3.4. Nr.182 “Par transporta izdevumu apmaksu”; 

1.3.5. Nr.183 “Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei”; 

1.3.6. Nr.184 “Par projektu “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums””; 

1.3.7. Nr.186 “Par atbalstu biedrības „Garkalnes Olimpiskais Centrs” iniciatīvas 

projektam”; 

1.3.8. Nr.189 “Par sadarbības līguma pagarināšanu vides objektam “Dzīvo sapņu 

dārzs””; 

1.3.9. Nr.190 “Par apbūves tiesību nodibināšanu zemes gabaliem “Attekas iela 43” 

un “Attekas iela 45””; 

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

apstiprināšanu”. 

2. Domes šā gada 25.jūnija lēmums Nr.121 “Par grozījumiem 2017.gada 24.oktobra 

lēmumā Nr.234 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā””, tā 

daļā par grozījumu projekta sagatavošanu pašvaldības saistošajos noteikumos “Par Ādažu 

pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” – nav izpildīts termiņā (līdz 

8.oktobrim). Noteikumu projekts ir saskaņošanas procesā un tiks iesniegts apstiprināšanai 

domē šā gada novembrī.    

3. Cita būtiska informācija: 

3.1. pabeigta multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Gaujas ielai 25 

B pieguļošā teritorijā par 41860 euro (bez PVN); 

3.2. veikts sociālā dzīvokļa “Alderi 2-1” skursteņa un ēkas “Smilškalni 1” jumta daļas 

remonts; 

3.3. šā gada 8.oktobrī Lielrīgas reģionālā vides pārvalde un SIA “Vides fakti” veidoja 

sižetu par Ādažu ciema kanalizācijas attīrīšanas iekārtām, atspoguļojot to kā 

pozitīvu piemēru, salīdzinot ar citām līdzīgām notekūdeņu attīstīšanas ietaisēm. 

Pārbaudot notekūdens piesārņojumu tā izlaides vietā Gaujā, pierādāmi tika 

noskaidrots, ka notekūdens analīzes bija labākas, nekā upes ūdenim; 

3.4. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) veica pārbaudi par Ādažu 

sākumskolas projekta finansējuma nosacījumu izpildi, izmantojot ES fondu 

finansējumu. Pārbaudes rezultāti tika atzīti par tik labiem, ka CFLA uzaicināja 

domi piedalīties CFLA rīkoto semināru cikla pasākumā ar labās prakses piemēru; 

3.5. Valsts kontrole šā gada 19.novembrī veiks tematisko pārbaudi domē par 

kapitālsabiedrību pārraudzības kārtību un informāciju tehnoloģiju sistēmām, kā arī 

par katras kapitālsabiedrības rīcības kārtību un rezultātiem debitoru saistību izpildes 

nodrošināšanā. 
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Plkst. 14.02 J.NEILANDS piedalās sēdē. 

E.VERNERS informē, ka Baltezera kapos ir uzliktas videonovērošanas kameras un 1/3 no 

Administratīvās komisijas kopējā protokolu skaita ir protokoli par kapu atkritumu konteineru 

piegružošanu ar neatbilstošiem atkritumiem. Atgādina, ka sods par iepriekš minēto 

pārkāpumu ir no 70 līdz 700 euro. Lūdz deputātu viedokli par ierosinājumu izvietot pie 

Baltezera kapiem paziņojumu par videonovērošanu, kā arī informāciju par sodu apmēriem par 

kapu atkritumu konteineru piegružošanu ar neatbilstošiem atkritumiem. 

M.SPRINDŽUKS, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, R.KUBULIŅŠ, J.BEĶERS, A.KEIŠA, 

P.BALZĀNS, G.PORIETIS, A.BRŪVERS, E.VERNERS, J.NEILANDS, E.KĀPA, 

I.SALCĒVIČS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.04.22 – 0.18.07] par: 

1. ierosinājumu izvietot brīdinājuma zīmes ar informāciju par videonovērošanu un sodu 

piemērošanu pie neatbilstošās rīcības; 

2. priekšlikumu neizvietot brīdinājumus, ņemot vērā, ka pie daudzdzīvokļu dzīvojamām 

mājām izvietoti paziņojumi nenodrošina kārtību pie atkritumu konteineriem, bet 

piemērot sodus par pārkāpumiem; 

Plkst. 14.13 R.KUBULIŅŠ atstāj sēdi. 

3. informāciju, ka pie Baltezera kapiem ir izvietoti divi brīdinājumi par atkritumiem, kā 

arī, iebraucot novadā, ir izvietota informācija par videonovērošanu novadā, bet ir 

iespēja papildus izvietot informāciju par videonovērošanu pie Baltezera kapiem, līdz 

ar ko ir priekšlikums turpināt piemērot sodus pārkāpējiem; 

Plkst. 14.15 R.KUBULIŅŠ piedalās sēdē. 

4. pārkāpējiem, kuri atkārtoti pēc sodu piemērošanas turpina izmantot Baltezera kapu 

atkritumu konteinerus tiem nepiemērotiem mērķiem; 

5. Ādažu pašvaldības policijas vēstulēm 200 mājsaimniecībām, kam nav noslēgti līgumi 

ar atkritumu apsaimniekotāju, par nepieciešamību noslēgt tos; 

6. garāmbraucējiem, kuri izmet atkritumus Baltezera kapos un nepieciešamību tiem 

piemērot sodus; 

7. priekšlikumu izvietot paziņojumu pie Baltezera kapiem par videonovērošanu. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Pārskats par Ādažu vidusskolas 2019.gada darbu 

 (Č.Batņa) 

Pārskats (1.pielikums). 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, Č.BATŅA, M.SPRINDŽUKS, A.KEIŠA debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.30.46 – 0.41.00] par: 

1. normatīvajos aktos skolēniem noteiktajām tiesībām labot atzīmes par pārbaudes 

darbiem, ar to saistīto skolotāju darbu apmaksu un konsultāciju ilgumu; 

2. ieceri veidot vienotu skolēnu zināšanu un prasmju vērtēšanas sistēmu Pierīgā; 

3. telpu vedināšanu Ādažu vidusskolā un priekšlikumu veidot decentralizētu vedināšanas 

sistēmu visai skolai, projektējot darbus jaunās skolas 3.korpusam. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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3.§ 

Atskaite par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija) 

 (M.Sprindžuks) 

Atskaite par komandējuma uz Dusheti mērķi, sadarbību un aktivitātēm, secinājumiem un 

ieguvumiem [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.41.19 – 0.48.48]. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Atskaite par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Viļņu (Lietuva) 

 (M.Sprindžuks) 

Atskaite par komandējuma uz Vilņu mērķi, sadarbību un aktivitātēm, secinājumiem un 

ieguvumiem [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.48.54 – 0.54.14]. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt darba kārtības 27.jautājumu “Par SIA “Garkalnes ūdens” 

atskaiti”, ņemot vērā, ka ir ieradies ziņotājs. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

27.§ 

Par SIA “Garkalnes ūdens” atskaiti 

 (G.Krievs) 

Atskaite (2.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, G.KRIEVS, E.KĀPA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.05.37 – 

1.14.13] par: 

1. domes šā gada 13.septembra vēstuli Nr.ĀND/1-12-1/19/993 “Par Garkalnes novada 

pievienošanu Ulbrokas novadam” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai, kurā domē pauda viedokli, ka pašvaldību reformu lietderīgāk būtu sākt, 

sākotnēji veidot reģionālo pārvaldības līmeni, deleģējot tam daļu valsts un pašvaldību 

funkcijas un pēc tam pārskatīt pašvaldību robežas, kā arī skaidrojumu par vēsturiski 

izveidojušos Garkalnes novada un Ādažu novada savstarpējo integritāti un sekas tam, 

ja Garkalnes novads tiks pievienots Ulbrokas novadam (pārvaldības, infrastruktūras un 

pakalpojumu pieejamība); 

2. Ādažu pašvaldības un Garkalnes pašvaldības kopīgi īstenoto projektu (piemērs 

veiksmīgam sadarbības modelim); 

3. iespēju pagarināt 2011.gada 29.martā noslēgto līgumu par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu līdz 2021.gada 31.jūlijam, kā arī nepieciešamību precizēt ar 

projekta īstenošanu saistīto apstākļu esamību – citi Eiropas Savienības fondu projekti, 

kas var ietekmēt pakalpojumu līguma termiņu. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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5.§ 

Par darba grupas izveidi  daudzbērnu ģimeņu atbalstam 

 (I.Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.195 “Par darba grupas izveidi  daudzbērnu ģimeņu atbalstam” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par grozījumiem  Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 (I.Salcēvičs) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 

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

un sagatavot tos parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Teņi” apvienošanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.196 “Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Teņi” apvienošanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par Ādažu novada domes lēmuma “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam “Asteres”” precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.197 “Par Ādažu novada domes lēmuma “Par zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Asteres”” precizēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

9.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 27.08.2019. lēmumā Nr. 165 “Par izdevumu 

apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālās izglītības iestādi” 

 (I.Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.198 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 27.08.2019. lēmumā 

Nr. 165 “Par izdevumu apmaksu bērnu nogādāšanai uz speciālās izglītības iestādi”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par subsīdiju motokrosa sacensību organizēšanai 

 (V.Naumovs) 

Biedrības “Motoklubs MX Ādaži” savā šā gada 30.septembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/19/2961) lūdz piešķirt domes subsīdiju motokrosa sacensību “MX Ādaži” kauss rīkošanai 

Kadagā, Ādažu novadā, šā gada 19.oktobrī. 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 domes Sporta 

daļas budžeta tāmes līdzekļiem. Šāda veida sacensības tiek rīkotas otro gadu pēc kārtas, 
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iesākot novadā vēl vienu jaunu tradīciju. 2018.gada sacensības izsauca lielu interesi un 

pulcēja vairāk kā 200 skatītājus. Biedrība “Motoklubs MX Ādaži” ir viens no 

atpazīstamākajiem motoklubiem Latvijā un veiksmīgi nes Ādažu vārdu Latvijā un pasaulē. 

Atbilstoši nolikuma nosacījumiem dome var piešķirt subsīdiju 400 euro apmērā par novada 

mēroga sacensību organizēšanu. Domes Sporta daļas 2019.gada budžeta tāmē ir apstiprināts 

finansējums 20000 euro kopsummā (EKK 3263), kura atlikums pašlaik ir 7540 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 15.oktobra atzinumu, 

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

1. Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu 400 euro apmērā motokrosa sacensību ““MX Ādaži” 

kauss” organizēšanai Kadagā, Ādažu novadā, šā gada 19.oktobrī. 

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

līdzekļiem (EKK 3263). 

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

izlietošanas kontroli.  

11.§ 

Par adrešu sakārtošanu Ādažu novadā 

 (D.Medniece) 

Dome 2018.gada augustā uzsāka adrešu sakārtošanu Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra 

noteikumos Nr.698 “Adresācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā. Adrešu sakārtošanas 

pasākumu ietvaros līdz šā gada 1.septembrim tika pieņemti 62 lēmumi un nomainītas adreses 

1312 objektiem. Domes ieskatā ir lietderīgi un samērīgi rakstiski individuāli informēt 

adresācijas subjektus par adreses maiņas nepieciešamību (izņemot neapbūvētu zemesgabalu 

īpašniekus un dzīvokļu īpašniekus daudzdzīvokļu mājās, kas tiks informēti ar māju 

apsaimniekotāju starpniecību, iekļaujot informāciju par adrešu maiņu komunālo pakalpojumu 

rēķinā), dot tiem iespēju divu mēnešu laikā izteikt ierosinājumus un apzināt ar adreses maiņu 

saistītus iespējamos riskus. Lēmums par adreses maiņu domes Būvvaldei jāpieņem ne vēlāk, 

kā sešu mēnešu laikā pēc adresācijas objekta primārās informēšanas. Pēc pieņemšanas, 

apbūvētu zemesgabalu īpašnieki saņems paziņojumus par adreses maiņu, savukārt, 

daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās tiks izvietoti informatīvie paziņojumi. Domes Būvvalde 

prognozē, ka atlikušais adresācijas objektu skaits ir ap 4000 un līdz 2020.gada beigām tiks 

veikta adrešu maiņa 50 % no tiem. Uzdevuma izpildei nepieciešams izgatavot ap 250 adrešu 

plāksnītes, par 5250 euro kopsummā. Savukārt, adresācijas subjektu informēšanai būs 

nepieciešami ap 800 euro.  

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantu, Ministru kabineta 2015.gada 

8.decembra noteikumiem Nr.698 “Adresācijas noteikumi” un Attīstības komitejas šā gada 

8.oktobra un Finanšu komitejas šā gada 15.oktobra atzinumiem, 

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

Atbalstīt finansējuma iekļaušanu 6050 euro apmērā domes 2020.gada budžeta projektā: 

1) 5250 euro – domes Saimniecības un infrastruktūras daļas budžeta projekta tāmē, 

adrešu plāksnīšu izgatavošanai; 

2) 800 euro – domes Būvvaldes budžeta projekta tāmē, pasta izdevumiem adresācijas 

subjektu informēšanai. 

12.§ 

Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5” 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.199 “Par apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 

5”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas maiņu Baltezera kapu paplašināšanai 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.200 “Par nekustamā īpašuma daļas maiņu Baltezera kapu 

paplašināšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.201 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

15.§ 

Par nekustamo īpašumu maiņu 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.202 “Par nekustamo īpašumu maiņu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

16.§ 

Par SIA “GENESIS-INVEST” nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.203 “Par SIA “GENESIS-INVEST” nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par traktortehnikas iegādi 

 (A.Brūvers) 

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

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības nekustamo mantu. 2019.gadā 

domes Saimniecības un infrastruktūras daļas atbildībā esošās publiskās teritorijas uzturēšanas 

platība palielinājās aptuveni par 30 % un bija saistīta ar ēkas Pirmā iela 42/42A iegādi, Ādažu 

vidusskolas sākumskolas ēkas nodošana ekspluatācijā Attekas ielā 16, Muižas ielas pārbūvi, 

Attekas ielas turpinājuma izbūvi, auto stāvlaukuma izbūvi Gaujas ielā 17, kā arī ar Laimas, 

Skolas, Kroņu, Gredzenu, Jēkaba ielu pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Izmantojot 

ārpakalpojumu teritorijas kopšanai, pašvaldībai ir liegta rīcības elastība un operativitāte, lai 

objektīvas nepieciešamības gadījumā nodrošinātu papildu darbu izpildi, tādejādi, sabiedrība to 

uztver kā pašvaldības neatsaucību vai rīcībnespēju. Ārpakalpojuma gadījumā pastāv augsta 

riska iespējamība, ka pakalpojuma sniedzējs var uzteikt līgumu un jauna iepirkuma procedūra 

ir ilga, turklāt, visticamāk, arī par augstāku cenu. Pašvaldības papildu teritorijas 

apsaimniekošanai izdevīgāk ir iegādāties vienu traktortehnikas vienību, kas iegādes aptuvenās 

izmaksas būtu ap 45000 euro (četrdesmit pieci tūkstoši eiro un 00 centi), ar PVN. Tehnikas 

iegādei nav ietekmes uz pašvaldības 2019.gada budžetu, jo nepieciešamo finansējumu 

iespējams nodrošināt no domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2019.gada budžeta tāmē 

paredzētajiem līdzekļiem (ietaupījums EKK 0647/2244 par nekustamo īpašumu uzturēšanu – 



 9 

grāvju pļaušana, Vectiltiņu grāvja atjaunošana, tehniskās pārbaudes atzinumi, u.c.) un 

EKK 0649/5250 par Ķiršu ielas rekonstrukcijas neveikto darbu pirmo posmu.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 2. punktu,  

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

1. Atbalstīt traktortehnikas vienas vienības iegādi pašvaldības īpašumu uzturēšanas 

nodrošināšanai.  

2. Nodrošināt šī nolēmuma 1.punkta izpildei finansējumu no domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas ietaupītajiem 2019.gada budžeta tāmes līdzekļiem (15000 euro 

apmērā – no EKK 0647/2244 un 30000 euro apmērā – no EKK 0649/5250). 

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 

1.punktā minētās traktortehnikas iegādi. 

5. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

18.§ 

Par amatu izmaiņām domes Administrācijas struktūrā 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.204 “Par amatu izmaiņām domes Administrācijas struktūrā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.205 “Par pilnvarojumu biedrībai “Gaujas ilgtspējīgas attīstības 

biedrība”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju 

 (K.Miķelsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.206 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par līguma laušanu ar SIA “AK Transgroup” 

 (E.Kāpa) 

Starp domi (turpmāk – iznomātājs) un SIA “AK Transgroup” (turpmāk – nomnieks) nomas 

tiesību izsoles rezultātā 2018.gada 18.janvārī tika noslēgts telpu nomas līgums JUR 2018-

01/46 (turpmāk – līgums) par  kafejnīcas telpu nomu Ādažu kultūras centrā (turpmāk – ĀKC), 

Gaujas iela 33A, Ādaži, līdz 2022.gada 31.decembrim. Iznomāšanas mērķis ir sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana (kafejnīcas darbība), tai skaitā sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu pieejamības nodrošināšana iznomātāja rīkotu kultūras un citu publisku 

pasākumu laikā (līguma 5.2.4.apakšpunkts). Konstatēts, ka sākot ar šo gadu nomniekam 

pastāvīgi veidojas nomas maksas un komunālo maksājumu parādi, par ko iznomātājs brīdināja 

nomnieku šā gada martā, maijā un augustā, kā arī parādu nomaksai dome izmantoja līguma 
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nodrošinājuma summu. Faktiski nomnieks nomaksā parādus tikai pēc brīdinājuma 

saņemšanas. Sākoties jaunajai kultūras pasākumu sezonai ĀKC, publiska pasākuma laikā šā 

gada 4.oktobrī kafejnīca bija slēgta, tika saņemtas vairākas sūdzības un sastādīts akts. Pirms 

tam ir bijušas vairākas mutiskas sūdzības, ka kafejnīca nenodrošina apmeklētāju pienācīgu 

apkalpošanu ĀKC organizēto pasākumu laikā. Nomnieka parāds Valsts ieņēmuma dienestam 

šā gada 7.oktobrī bija 48178,47 euro. Attiecībā uz nomnieku nav piemērots tiesiskās 

aizsardzības process, nav piemēroti nodokļa atbalsta pasākumi, nav pieņemts lēmums par 

nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi (aplūkots šā gada 16.oktobrī 

https://www6.vid.gov.lv/NPAR). Finanšu komitejas šā gada 15.oktobra sēdē tika noklausīta 

ĀKC darbinieku informācija par sadarbību ar nomnieku, nomnieku pārstāvju argumenti par 

līguma saistību izpildi, nevēlēšanos uzlabot kafejnīcas darbību un pildīt ar līgumu uzņemtās 

saistības, domes Administrācijas argumenti par nomnieka maksātnespējas pazīmēm un 

apgrūtināto iespēju savlaicīgi norēķināties ar valsti un iznomātāju. 

P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, E.KĀPA, A.KEIŠA debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 1.36.05 – 1.42.18] par: 

1. nomnieka sniegto pakalpojumu kvalitāti, iespējamo rīcību situācijas uzlabošanai un 

līguma nosacījumu neievērošanu no nomnieka puses; 

2. iespēju nodrošināt kafejnīcas pakalpojumus ĀKC organizēto pasākumu laikā pēc 

līguma izbeigšanas (ārpakalpojumi); 

3. iespēju turpināt telpu izsoli kafejnīcas pakalpojumiem vai izmantot telpas citiem 

mērķiem. 

Pamatojoties uz līguma 8.3.2.apakšpunktu (kavēti maksājumi) un 8.3.6.apakšpunktu 

(nenodrošina sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu iznomātāja rīkotā pasākuma laikā), kā arī 

Finanšu komitejas šā gada 15.oktobra atzinumu,  

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

1. Izbeigt līgumu ar SIA “AK Transgroup” par kafejnīcas telpu nomu Ādažu kultūras 

centrā.  

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot paziņojumu par līguma 

vienpusēju laušanu līgumā noteiktajā kārtībā.    

22.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 28 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 

novietnes vieta Ādažu novada teritorijā” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.24/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 

28.septembra saistošajos noteikumos Nr. 28 “Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra nolikumā Nr. 15 

“Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.19 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 25.septembra 

nolikumā Nr. 15 “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

https://www6.vid.gov.lv/NPAR
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24.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.25/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

25.§ 

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

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.15 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

26.§ 

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

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā” 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.207 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra 

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

un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.277 “Par 

darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.208 “Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra 

lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par atbalstu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 

plānu īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā īstenošanai 

 (K.Miķelsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.209 “Par atbalstu projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 

deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā īstenošanai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra nolikumā Nr.1 “Atbalsta 

konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”” 

 (K.Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt nolikumu Nr.20 “Grozījums Ādažu novada domes 26.02.2019. nolikumā Nr.1 

“Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019””” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” 

 (K.Miķelsone) 

Dome šā gada 26.februārī apstiprināja nolikumu Nr.1 “Atbalsta konkursa nolikums 

iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”” (turpmāk – nolikums), nosakot 

finansējumu 20000 euro kopsummā konkursā atbalstīto projektu finansēšanai un 150 euro 

uzvarētāju apbalvošanai. Atbilstoši šā gada 28.maija lēmumam Nr.102 “Par projektu 

apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019””, 

projektu īstenošanai tika novirzīti 19841,05 euro. Vairākas projektu grupas savus projektus 

īstenoja ar mazākiem finanšu resursiem, kā rezultātā izveidojās finanšu līdzekļu ietaupījums 

891,58 euro apmērā. Kopumā no konkursam paredzētā budžeta netika iztērēti 1050,53 euro. 

Atbilstoši nolikuma 9.2.apakšpunktam, konkursa vērtēšanas komisija šā gada 9.oktobrī 

izvērtēja īstenotos projektus (kopā 15 projekti, t.sk., 7 teritorijas labiekārtošanas projekti, 6 – 

izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstības projekti un 2 ēku remontu 

projekti), nosakot 2 labākos katrā no kategorijām. Budžetā balvu fondam tika noteikti 150 

euro. Pamatojoties uz domes šā gada 22.oktobra nolikumu Nr.20 “Grozījums Ādažu novada 

domes 26.02.2019. nolikumā Nr.1 “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām 

“Sabiedrība ar dvēseli 2019”””, nepieciešams palielināt balvu fondu par 350 euro, novirzot 

nepieciešamos finanšu līdzekļus no konkursam paredzēto līdzekļu ietaupījuma. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.punkta otrās 

daļas 6.punktam, Komisijas vērtēšanas komisijas šā gada 9.oktobra lēmumu, domes šā gada 

22.oktobra nolikumu Nr.20 “Grozījums Ādažu novada domes 26.02.2019. nolikumā Nr.1 

“Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”””, 

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

1. Palielināt konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” balvu fondu par 350 euro. 

2. Piešķirt papildu nepieciešamo finansējumu no konkursam paredzētajiem un 

neizlietotajiem finanšu līdzekļiem. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja Inga 

Pērkone. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Attīstības un investīciju daļas vadītāja 

Karīna Miķelsone. 

32.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu 

 (M.Sprindžuks) 

Dome organizē pieredzes apmaiņas braucienu uz Šakiai (Lietuva) šā gada 31.oktobrī, lai 

nodibinātu sadarbību starp domi un Šakiai rajona pašvaldību kopīgai iespējamai dalībai ES 

struktūrfondu un citu finansējuma avotu organizētos atklātos konkursos. 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 

“Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

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

1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz vienu dienu, šā gada 

31.oktobrī uz Šakiai (Lietuva).  
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2. Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma izdevumus, kas saistīti 

ar apdrošināšanu, kā arī dienas naudu 100 % apmērā par vienu dienu 29 euro 

(divdesmit deviņi eiro un 00 centi) dienā, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu 

iesniegšanas. 

3. Segt izdevumus no Pārvaldes budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 2121). 

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

domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam.  

33.§ 

Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” remontdarbu projekta izstrādi 

 (A.Brūvers) 

Dome šā gada 1.jūnijā uzsāka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” (turpmāk – 

ĀPII) energoefektivitātes projektu, pamatojoties uz būvniecības Apliecinājuma karti. 

Būvdarbu izpildes laikā tika konstatēts, ka ĀPII ēkas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams 

veikt kāpņu un siltumtrases pārbūvi. Ir vispārzināms fakts, ka būvniecības procesa ietvaros 

atklājas neprognozēti riski vai tehniskas problēmas, īpaši PSRS laikā būvētām ēkām, taču 

domei uz iepirkuma sagatavošanas laiku nebija zināmi nekādi papildu apstākļi vai 

informācija, kas liktu prognozēt šo risku iestāšanos attiecībā uz ĀPII ēku. Spēkā esošā 

būvdarbu līguma paredzētajās būvniecības izmaksās nav iekļauta rezerve būvprojekta 

dokumentu izstrādei un neparedzētiem darbiem, vēl jo vairāk, būvdarbiem, kas nav 

Apliecinājuma kartes priekšmets. Tādejādi, ne ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 

noslēgtā ĀPII ēkas energoefektivitātes projekta ietvaros, ne arī esošo pakalpojumu līguma 

ietvaros nav pieļaujama projektam piešķirto finanšu līdzekļu izmantošana pat tādiem papildu 

darbiem, ko nepieciešams veikt, lai pēc energoefektivitātes projekta īstenošanas iestāde varētu 

droši funkcionēt. Pastāvošā lietu kārtība, kādā līgumslēdzējpuses rīkojas, konstatējot riska 

iestāšanos, t.sk. nosakot neatliekamas rīcības un papildu finansējumu u.c. aspektus, nosaka, ka 

domei ir jāpieaicina kvalificēts projektētājs, lai kontrolētu kritisko faktoru izpildi – sagatavotu 

nepieciešamo tehnisko dokumentāciju ĀPII ēkas kāpņu un siltumtrases pārbūvei. Domes 

ieskatā minētais risinājums pašreizējā projekta stadijā ir racionāls no tehniskā, institucionālā 

un finanšu aspekta. Projekta izstrādei nav ietekmes uz pašvaldības 2019.gada budžetu, jo 

nepieciešamo finansējumu iespējams nodrošināt no domes Saimniecības un infrastruktūras 

daļas budžeta tāmē paredzētajiem līdzekļiem (ietaupījums EKK 0645/2350 “Komunālā 

saimniecība – domes teritorijas kopšana, uzturēšana” (cements bortakmeņu betonēšanai, 

bortakmeņi, u.c. remontdarbi)). 

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

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

1. Atbalstīt tehniskā projekta izstrādi ĀPII ēkas kāpņu un siltumtrases pārbūvei.  

2. Nodrošināt šī nolēmuma 1.punkta izpildei nepieciešamo finansējumu 2500 euro 

apmērā no domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2019.gada budžeta tāmes 

ekonomijas līdzekļiem (EKK 0645/2350). 

3. Uzdot domes finansistam sagatavot grozījumu projektu pašvaldības 2019.gada 

budžetā šī nolēmuma 2.punkta izpildei. 

4. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam A.Brūveram organizēt 

šī nolēmuma 1.punkta izpildi. 

5. Uzdot šī nolēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

33.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26.augustā nolikumā Nr.13 “Ādažu 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt nolikumu Nr.21 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26.augustā 

nolikumā Nr.13 “Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.15. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


