
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 26.novembrī                             Nr.27 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Kerola Dāvidsone (RA), 

Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands 

(RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers 

(LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Valērijs Bulāns (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki: Juris Antonovs, Ivo Bērziņš, Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, 

Everita Kāpa, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Arnis Rozītis, 

Nadežda Rubina, Inga Švarce. 

citi: PSIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars Dundurs, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas direktore Dagnija Puķīte. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu. 

3. Par atskaiti par biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” veiktajām darbībām. 

4. Par atskaiti par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” veiktajām darbībām. 

5. Par pašvaldības projektu īstenošanas izpildi no 2019.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim. 

6. Ziņojums par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbu. 

7. Ziņojums par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbu. 

8. Par priekšlikumiem daudzbērnu ģimeņu atbalstam. 

9. Informatīvs ziņojums par amatu izmaiņām pašvaldības iestādēs. 

10. Par Ādažu novada domes lēmuma “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu 

projektu nekustamajam īpašumam Kroņa ielā 1” atcelšanu. 

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

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas ielā 27 un 29. 

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Baltezera ielā 

27, 29 un 35. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 



 2 

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

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči”. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni 2”. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 6”. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”. 

19. Par nekustamo īpašumu Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 50A apvienošanu. 

20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumā Nr.130 “Par nekustamā 

īpašuma Kanāla ielā 25A detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu”. 

21. Par elektroapgādes pieslēgumu nekustamajā īpašumā “Strēles”. 

22. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas 

kārtību” projektu. 

23. Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Urban Innovative Actions” 

projektu konkursā. 

24. Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI””. 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

27. Par Attīstības programmas (2016.-2022. gadam) trīs gadu uzraudzības ziņojumu. 

28. Par saistošo noteikumu “Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu 

novadā” projektu. 

29. Par priekšlikumiem Kadagas PII “Mežavēji” žoga izbūves risinājumiem un tam 

nepieciešamo finansējumu. 

30. Par atbalstu iniciatīvu projektam “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas 

uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā 

sabiedrībā”. 

31. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. 

32. Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu Rīgas gatve 44A. 

33. Par piekrišanu SIA “A.S.C. INVEST LLP” iegūt zemi īpašumā. 

34. Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām. 

35. Par automašīnas Ford Transit atsavināšanu. 

36. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā. 

37. Par līdzfinansējumu K.Savickai par mācībām akreditācijas ekspertu kursa programmā. 

38. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 24.septembra protokola Nr.21 § 34 

“Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu”. 

39. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Vārpu ielas betona 

bruģakmens seguma izbūve esošā seguma vietā”. 

40. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība 

Ādažu novadā”. 

41. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”. 

42. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 27.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.24/2016 “Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību”. 

43. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 44/2015 “Par kārtību bērnu rotaļu laukumos”. 

44. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 34 “Par Ādažu novada simboliku”. 

45. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 

20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. 

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

Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”. 
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47. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas 

kārtību”. 

48. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. 22 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās 

vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”. 

49. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”. 

50. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pagarinājumu. 

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

„Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

52. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.5 

“Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”. 

53. Par Ādažu novada domes komiteju sēdēm un domes sēdi 2019.gada decembrī. 

54. Par redakcionālu labojumu Ādažu novada domes 2010.gada 28. septembra saistošajos 

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

mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā”. 

55. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

56. Par pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem un tā izpildi. 

57. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas 

ēkas 3.kārtas izbūves finansēšanai. 

-Slēgtā daļa- 

58. Par bāreņa reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo platību. 

1.§ 

Par darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Darba kārtība papildināta ar jautājumiem: 

1. “Par piekrišanu SIA “A.S.C. INVEST LLP” iegūt zemi īpašumā” – ievietots kā 

jautājums Nr.33, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju; 

2. “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 24.septembra protokola Nr.21 § 34 

“Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu”” – 

ievietots kā jautājums Nr.38, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju; 

3. “Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas 

ēkas 3.kārtas izbūves finansēšanai” – ievietots kā Nr.57, attiecīgi mainot pārējo 

jautājumu numerāciju. 

Aicina apstiprināt domes šā gada 26.novembra sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 26.novembra sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

(Guntis Porietis) 

1. Ir izpildīti domes šā gada lēmumi: 

1.1. 29.janvāra lēmums Nr.15 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu”; 
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1.2. 25.jūnija lēmums Nr.121 “Par grozījumiem 2017. gada 24. oktobra lēmumā Nr. 234 

“Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”” – ir sagatavots 

jaunu saistošo noteikumu projekts “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un 

uzturēšanas kārtību”;   

1.3. 15.oktobra lēmums Nr.192 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā” un 

lēmums Nr.194 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā”; 

1.4. 22.oktobra: 

1.4.1. lēmums Nr.202 “Par nekustamo īpašumu maiņu”; 

1.4.2. domes sēdes protokola Nr.24 § 10 “Par subsīdiju motokrosa sacensību 

organizēšanai”; 

1.4.3. domes sēdes protokola Nr.24 § 21 “Par līguma laušanu ar SIA “AK 

Transgroup”; 

1.4.4. domes sēdes protokola Nr.24 § 31 “Par balvu fondu iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli””; 

2. Nav izpildīti domes šā gada lēmumi: 

2.1. 25.jūnija lēmums Nr.115 “Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumos 

Bērzu un Ziedu ielā”, jo Būvvalde konstatēja piemērotās procedūras neatbilstību 

noteiktajai kārtībai. Jautājums tiks atkārtoti skatīts decembrī Attīstības komitejā un 

domē; 

2.2. 24.septembra lēmums Nr.187 “Par atbalstu biedrības “BMX Ādaži” iniciatīvas 

projektam”, jo biedrība nav iesniegusi papildu pieprasītos dokumentus; 

3. Cita būtiska informācija: 

3.1. Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola sekmīgi nokārtoja akreditāciju, kuras 

ietvaros arī skolas direktore D.Puķīte saņēma pozitīvu novērtējumu; 

3.2. Valsts kontrole šā gada 19.novembrī veica tematisko pārbaudi domē  

grāmatvedības, finanšu, IT jomas un kapitālsabiedrību pārraudzības jautājumos. 

Pārbaudes sākotnējie secinājumi ir pozitīvi; 

3.3. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs veic tematisko pārbaudi par deputātu 

darba samaksu pašvaldībā 2018.gadā; 

3.4. Valsts svētku ietvaros pašvaldībā šā gada 15.novembrī notika labāko novadnieku 

godināšanas svinīgais pasākums, kā arī vairāki pasākumi “Patriotu nedēļas 

ietvaros”; 

3.5. Saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības atbalstīto domes pieteikumu sadarbības 

aktivitāšu īstenošanai ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, Ādažu novadā 

viesojās domes sadraudzības partneri – Dušeti (Gruzija) un Šaķu (Lietuva) 

pašvaldību delegācijas; 

3.6. Ataru ceļa pārbūves līguma noslēgšana būs iespējama divu mēnešu vēlāk, jo viens 

no iepirkuma konkursa pretendentiem pārsūdzēja IUB domes Iepirkumu komisijas 

lēmumu; 

3.7. Domes galvenās grāmatvedes vietniece Vineta Suhova šā gada decembrī izbeigs 

darba attiecības ar domi un viņas amatā tiks iecelta vecākā grāmatvede Kristīne 

Punenova; 

3.8. Panākta vienošanās ar NATO kaujas grupu par atbalstu novada Lielās egles 

iedegšanas pasākumā šā gada 3.decembrī, plkst. 18.00, kā arī par radiosaziņas 

pasākumiem Ādažu vidusskolā un Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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3.§ 

Par atskaiti par biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” veiktajām darbībām 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Ziņo, ka plānotās aktivitātes (veloceliņa projekts un ceļš pa dambi sadarbībā ar Carnikavas 

pašvaldību) netiek īstenotas. Ierosina izstāties no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”. 

4.§ 

Par atskaiti par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” veiktajām darbībām 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Ziņo, ka biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” (turpmāk – biedrība) sastāvā ir 13 biedri. 

Biedrības sēdes notiek vienu reizi mēnesī kādā no biedrības biedru pašvaldībām. Pēdējā laikā 

notiek aktīva sadarbībā ar Rīgas Domi transporta infrastruktūras, ūdenssaimniecības un tarifu, 

izglītības sektora un rekreatīvās zonas veidošanas jomā, kā arī biedrība darbojas, kā aktīvs 

lobijs, sadarbojoties ar ministrijām un valdību normatīvo aktu ieviešanas un izstrādes jomā. 

Informē par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma ietekmi uz pašvaldībām atkarībā no 

pašvaldību ieņēmumiem un iedzīvotāju skaita izmainām. Pauž viedokli, ka dalība biedrībā 

pašvaldībai ir nepieciešama, jo nodrošina perspektīvu sadarbību un ieguvumus no vienotas 

pieejas pašvaldības svarīgu jautājumu risināšanā. 

Plkst. 14.26 R.Kubuliņš atstāj sēdi. 

A.Keiša ierosina vasaras laikā atjaunot kuģīšu satiksmi no Alderiem līdz Juglai. 

M.Sprindžuks pateicas par priekšlikumu, minot, ka biedrība pagaidām netika skatīti mežu un 

ūdenstilpju izmantošanas jautājumi. Aicina atbalstīt turpmāko darbību biedrībā. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis 

Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

(Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt dalību biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība”. 

5.§ 

Par pašvaldības projektu īstenošanas izpildi no 2019.gada 1.jūlija līdz 31.oktobrim 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Atskaite (1.pielikums). 

Plkst. 14.32 R.Kubuliņš piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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6.§ 

Ziņojums par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbu 

(Kristīne Savicka (RA)) 

Ziņojums (2.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

7.§ 

Ziņojums par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas darbu 

(Dagnija Puķīte) 

Ziņojums (3.pielikums). 

R.Kubuliņš lūdz skaidrot, vai ar futbola programmas likvidēšanu Ādažu Bērnu un jaunatnes 

sporta skolā bērniem tiks nodrošināta iespēja nodarboties ar futbolu. 

D.Puķīte skaidro, ka novadā darbojas vairākie futbola sporta klubi dažāda vecuma bērniem, 

kas nodrošna arī iespēju kluba audzēkņiem piedalīties sacensībās. 

A.Keiša lūdz skaidrot situāciju ar parādniekiem. 

D.Puķīte skaidro, ka ar audzēkņu vecākiem, kuri laicīgi nemaksā līdzfinansējumu, notiek 

individuālās sarunas un, ja nepieciešams, tiek izmantotas administratīvās procedūras, līdz ar 

ko situācija ar laikā nesamaksāto līdzfinansējumu ir nopietni uzlabojusies. 

M.Sprindžuks lūdz Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai un Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolai sagatavot pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem, iekļaujot tajā bērnu skaitu, valsts un 

pašvaldības finansējumu, vecāku līdzfinansējumu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai un Ādažu Mākslas un mūzikas skolai 

sagatavot pārskatu par pēdējiem pieciem gadiem, iekļaujot tajā bērnu skaitu, valsts un 

pašvaldības finansējumu, vecāku līdzfinansējumu. 

8.§ 

Par priekšlikumiem daudzbērnu ģimeņu atbalstam 

(Kerola Dāvidsone (RA)) 

Ziņo, ka ar domes šā gada 22.oktobra lēmumu Nr.195 “Par darba grupas izveidi  daudzbērnu 

ģimeņu atbalstam” tika izveidota darba grupa ar mērķi ir izvērtēt atbalstu daudzbērnu 

ģimenēm Ādažu novada privilēģiju programmā un piedāvāt risinājumus  atvieglojumu un 

pakalpojumu klāsta papildināšanai. Informē par darba grupas priekšlikumiem: 

1. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 60% apmērā (E.Kāpa vērš uzmanību, ka 

atbilstoši normatīvo aktu regulējumam, nekustamā īpašuma atvieglojumu var noteikt 

50%, 70% vai 90% apmērā); 

2. uzsākot mācības 1.klasē, noteikt pabalstu 50 euro apmērā un pārējo klašu skolēniem – 

30 euro apmērā; 
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3. ievietot Latvijas goda ģimenes apliecības “3+ ģimenes karte” zīmi uz Ādažu Kultūras 

centra un Ādažu Sporta centra organizēto pasākumu afišām, nodrošinot atlaides 

pasākumu apmeklējumiem. 

Vērš uzmanību, ka minētie priekšlikumi tiks izskatīti domes Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālās komitejas šā gada 3.decembra sēdē. 

M.Sprindžuks pauž viedokli, ka nepieciešams noteikt diferencēto atbalsta intensitāti un skatīt 

to kontekstā ar pašvaldības budžeta projektu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

9.§ 

Informatīvs ziņojums par amatu izmaiņām pašvaldības iestādēs 

(Laila Raiskuma) 

Ziņo par izmaiņām deputātu atalgojuma noteikšanā 2020.gadā, kā arī amatu izmaiņām 

pašvaldības iestādēs un jaunizveidojamajiem amatiem (4.pielikums). 

M.Sprindžuks, L.Raiskuma, R.Kubuliņš, A.Keiša, A.Brūvers, S.Kuzmina-Žuravļova, 

G.Porietis, E.Kāpa debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.24.23 – 1.41.31] par: 

1. papildu nepieciešamo finansējumu un jauniem amatiem 2020.gadā (L.Raiskuma 

informē, ka 2020.gada laikā papildu jaunie amati nav plānoti); 

2. priekšlikumu noteikt domes Saimniecības un infrastruktūras daļas traktorista amatam 

lielāku atalgojumu, ņemot vērā, ka ilgstoši šī amata vakance nav aizpildīta (G.Porietis 

vērš uzmanību, ka valstī katram amatam ir noteikts maksimālais atalgojuma apmērs, 

līdz ar ko pašvaldībai nav tiesiskā pamata noteikt traktorista amatam lielāku 

atalgojuma apmēru. L.Raiskuma skaidro, ka pastāv iespēja noteikt piemaksu līdz 30% 

no amatalgas, mēģinot līdzināt pašvaldības noteiktā amata amatalgu tirgū noteiktajam 

atalgojumam. E.Kāpa vērš uzmanību, ka amata aprakstam ir jāsaskan ar atalgojuma 

apmēru.); 

3. jaunu amatu ietekmi uz pašvaldības budžetu (L.Raiskuma informē, ka papildu 

nepieciešami 5800 euro mēnesī) un atlīdzības reformu valstī (atlīdzības likuma 

projektu). 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada domes lēmuma “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu 

projektu nekustamajam īpašumam Kroņa ielā 1” atcelšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 
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Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.214 “Par Ādažu novada domes lēmuma “Par atļauju izstrādāt 

detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Kroņa ielā 1” atcelšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Atvari” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.215 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Atvari”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas ielā 27 un 29 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.216 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Gaujmalas ielā 27 un 29” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Baltezera ielā 

27, 29 un 35 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.217 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Baltezera ielā 27, 29 un 35” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kumelīši” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.218 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Kumelīši”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.219 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Kažoči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni 2” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.220 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Zaļkalni 2”” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi 6” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.221 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Jaunceriņi 6”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.222 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Vanadziņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nekustamo īpašumu Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 50A apvienošanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 
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Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.223 “Par nekustamo īpašumu Draudzības ielā 50 un Draudzības 

ielā 50A apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.07.2019. lēmumā Nr.130 “Par nekustamā 

īpašuma Kanāla ielā 25A detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” 

(Silvis Grīnbergs) 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību 

un ņemot vērā, ka konstatēta kļūda domes šā gada 23.jūlija lēmumā Nr.130 “Par nekustamā 

īpašuma Kanāla ielā 25A detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” un konkrēti – 

virsrakstā, konstatējošajā daļā un lemjošās daļas 1.punktā ir pārrakstīšanās kļūda: adreses 

“Kanāla iela 25B” vietā kļūdaini norādīta adrese – “Kanāla iela 25A”, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Veikt domes šā gada 23.jūlija lēmumā Nr.130 “Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25A 

detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” (turpmāk – lēmums) redakcionālu 

labojumu un aizstāt visā lēmuma tekstā adresi “Kanāla iela 25A” ar adresi “Kanāla iela 

25B”. 

21.§ 

Par elektroapgādes pieslēgumu nekustamajā īpašumā “Strēles” 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.224 “Par elektroapgādes pieslēgumu nekustamajā īpašumā 

“Strēles”” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par saistošo noteikumu “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas 

kārtību” projektu 

(Juris Antonovs) 

M.Sprindžuks, E.Kāpa, A.Keiša, G.Bojārs, S.Kuzmina-Žuravļova, P.Balzāns, J.Antonovs, 

E.Šēpers debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.24.23 – 1.41.31] par: 

1. priekšlikumu papildināt saistošo noteikumu projekta 19.punktu ar 19.3.apakšpunktu, 

nosakot, ka jaunu kapavietu var piešķirt personai, kurai Ādažu novadā pieder 

nekustamais īpašums (E.Kāpa ierosina precizēt nekustamā īpašuma īpašnieku – vai tā 

ir mirušā persona vai mirušās personas radinieks. M.Sprindžuks precizē, ka 

nosacījums atteiksies uz mirušo personu, vēršot uzmanību, ka mirušās personas 

piederīgo status un tiem piederošais nekustamais īpašums nav ņemami vērā, piešķirot 

kapavietu); 
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2. nodokļu ieņēmumu pārdali (M.Sprindžuks pauž viedokli, ka kapavietu novadā ir 

jānodrošina personām, kuras novadā maksāja nekustamā īpašuma nodokli vai 

iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo šādas personas caur nodokļu pārdali samaksāja par 

kapsētas uzturēšanu); 

3. personas miršanas un apbedīšanas datumiem, kas var atšķirties, un sūdzību domei, kad 

mirušās personas radinieki pēc personas miršanas datuma piedeklarējot savu 

dzīvesvietu Ādažu novadā, lai saņemtu iespēju apglabāt mirušo personu Baltezera 

kapos, šādu pakalpojumu nesaņēma (E.Kāpa vērš uzmanību, ka lietas apstākļi domei ir 

zināmi un pakalpojums tika korekti nodrošināts, kā arī pauž viedokli, ka šāda 

radinieku rīcība nenodrošina pašvaldībai paļāvību, ka minētās personas 

neizdeklarēsies nākamajā dienā, lai atpakaļ deklarēt dzīvesvietu iepriekšējā 

pašvaldībā); 

4. nosacījumu noteikšanu kapsētas izmantošanai un kapavietu piešķiršanai, ņemot vērā, 

ka kapsēta tiek uzskatīta par parka zonu. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Gundars Bojārs (LZP), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  

(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– 1 (Jānis Beķers (RA)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un 

uzturēšanas kārtību” un sagatavot tos parakstīšanai. 

23.§ 

Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas “Urban Innovative Actions” 

projektu konkursā 

(Aivars Dundurs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.225 “Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda iniciatīvas 

“Urban Innovative Actions” projektu konkursā” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI”” 

(Arnis Rozītis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.226 “Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai 

“Futbola klubs “ĀDAŽI””” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 



 12 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.227 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.228 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par Attīstības programmas (2016.-2022. gadam) trīs gadu uzraudzības ziņojumu 

(Inga Pērkone) 

Dome ar 2016.gada 26.janvārī lēmumu Nr.9 “Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-

2022.gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Vides pārskata 

apstiprināšanu” apstiprināja Ādažu novada attīstības programmu 2016.-2022.gadam (turpmāk 

– Attīstības programma). Programmā noteikti stratēģiskā mērķa sasniedzamie kvantitatīvie un 

kvalitatīvie darbības rezultatīvie rādītāji, kas dod iespēju izvērtēt programmas ieviešanas 

progresu. Dome regulāri veic Attīstības programmas izpildes monitoringu. 2017.gada 

25.aprīlī tika apstiprināts pirmais monitoringa ziņojums, 2018.gada 27.martā – otrais un šā 

gada 26.martā – trešais ziņojums.   

Programmas īstenošanas uzraudzības ziņojums tiek gatavots un izskatīts vienu reizi trīs gados, 

ietverot Attīstības programmas īstenošanas progresa analīzes elementus: 

1) veiktās darbības mērķu, uzdevumu un rādītāju sasniegšanai; 

2) novirzes un to skaidrojumu; 

3) secinājumi un ieteikumi darbības uzlabošanai, lai pilnībā sasniegtu rezultātus. 

Vides pārraudzības valsts biroja (turpmāk – VPVB), sniedzot 2016.gada 16.marta atzinumu 

par Attīstības programmas vides pārskatu, noteica kad domei jāiesniedz VPVB ziņojums par 

Attīstības programmas rezultātu ietekmi. Ņemot vērā iepriekš minēto, tika sagatavots un 

domes šā gada 27.augusta sēdē tika apstiprināts Attīstības programmas Vides pārskata 

monitoringa ziņojums. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, kā arī Attīstības 

komitejas šā gada 12.novembra un Finanšu komitejas šā gada 19.novembra sēžu atzinumiem,  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam trīs gadu 

uzraudzības ziņojumu (5.pielikums). 
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28.§ 

Par saistošo noteikumu “Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu 

novadā” projektu 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.29/2019 “Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu 

uzturēšanas kārtība Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par priekšlikumiem Kadagas PII “Mežavēji” žoga izbūves risinājumiem un tam 

nepieciešamo finansējumu 

(Artis Brūvers) 

Tāme (6.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– 1 (Edvīns Šēpers (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt tērauda ceļu barjeru uzstādīšanu 150 m garumā Kadagas PII “Mežavēji”, 

Kāpas ielā. 

30.§ 

Par atbalstu iniciatīvu projektam “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas 

uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā 

sabiedrībā” 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Ādažu novada pensionāru biedrība (turpmāk – biedrība) šā gada 11.novembrī iesniedza 

projekta pieteikumu iniciatīvu projekta “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas 

uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā” 

organizēšanai un domes finansējuma saņemšanai 6850 euro apmērā. 

Iniciatīvu projektu iesniegšanas, vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība ir noteikta domes 

2018.gada 25.septembra nolikumā Nr.15 “Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu 

novada pašvaldībā” (turpmāk – nolikums). Ādažu novada Sociālais dienests veica biedrības 

pieteikuma izvērtēšanu, atzina to par atbilstošu nolikuma IV.daļā noteiktajām prasībām un 

ierosina domei to atbalstīt. Dome 2019.gadā atbalstīja 6850 euro piešķiršanu biedrībai 

pensionāru sociālās situācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanai, par tā izlietojumu biedrība 

iesniedza attiecīgas atskaites un pašvaldība atzina piešķirtā finansējuma izlietojuma atbilstību 

tam paredzētajiem mērķiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 6. un 19.punktu, nolikuma 

IV.daļu un Finanšu komitejas šā gada 19.novembra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Atbalstīt biedrības iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas 

uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā 

sabiedrībā”, piešķirot tai finanšu līdzekļus 6850 euro apmērā projektā paredzētajām 

aktivitātēm. 

2. Šī nolēmuma 1.punktā noteiktos finanšu līdzekļus noteikt domes Attīstības un 

investīciju daļas 2020.gada budžeta tāmē. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot līguma projektu lēmuma 1.punkta 

izpildei, nosakot biedrībai pienākumu līdz 2020.gada 10.jūlijam un 20.decembrim 

iesniegt domei atskaiti par finanšu līdzekļu faktisko izlietojumu. 

4. Domes izpilddirektoram parakstīt šī nolēmuma 3.punktā minēto līgumu. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Ādažu novada Sociālā dienesta vadītājam. 

31.§ 

Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā 

(Ināra Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.229 “Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 

nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu Rīgas gatve 44A 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.230 “Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu Rīgas gatve 

44A” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par piekrišanu SIA “A.S.C. INVEST LLP” iegūt zemi īpašumā 

(Nadežda Rubina) 

Lielbritānijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību “A.S.C. INVEST LLP” (reģistrācijas 

numurs OC307455 (turpmāk – iesniedzējs)) savā šā gada 25.novembra iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/19/3644) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iesniedzējam iegūt īpašumā 

nekustamā īpašuma “Lielstapriņi”, Stapriņi, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 007 0160) 

zemesgabalu  12,6 ha platībā rūpnieciskajai apbūvei. 

S.Kuzmina-Žuravļova, N.Rubina, A.Keiša, M.Sprindžuks, E.Kāpa, J.Nelnads, G.Bojārs, 

R.Kubuliņš, E.Šēpers debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 2.19.33 – 2.23.51] par 

zemesgabala izmantošanas mērķi – rūpnieciskā apbūve, un iespēju noskaidrot zemesgabalā 

plānotās aktivitātes (M.Sprindžuks vērš uzmanību, ka domei ir jāpieņem lēmums par 

zemesgabala iegādi. J.Neilands informē, ka zemesgabalā veiktajām darbībām ir jāatbilst 

teritorijas plānojumam.). 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, 
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atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne 

Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 1 (Adrija Keiša 

(LZS)), "Atturas" – 4 (Gundars Bojārs (LZP), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-

Žuravļova  (S), Edvīns Šēpers (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Piekrist izsniegt SIA “A.S.C. INVEST LLP” izziņu par domes piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustama īpašuma “Lielstapriņi”, Stapriņi, Ādažu novads (kadastra Nr. 8044 

007 0160) zemesgabalu  12,6 ha platībā rūpnieciskai apbūvei. 

34.§ 

Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām 

(Ivo Bērziņš) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.231 “Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par automašīnas Ford Transit atsavināšanu 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.232 “Par automašīnas Ford Transit atsavināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

36.§ 

Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.233 “Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par līdzfinansējumu K.Savickai par mācībām akreditācijas ekspertu kursa programmā 

(Laila Raiskuma) 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk – ĀMSS) direktore Kristīne Savicka savā šā gada 

6.novembra iesniegumā lūdz domei līdzfinansēt viņai daļu no mācību maksas 1050 euro 

apmērā, neskaitot PVN, par mācībām akreditācijas ekspertu kursa programmā “Skolas 

attīstības un mācīšanās organizācija”, ko organizē Izglītības kvalitātes dienests sadarbībā ar 

Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” (160 akadēmiskās stundas, no 2019.gada 

novembra līdz 2010.gada maijam). 
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Pēc mācību kursa pabeigšanas K.Savicka: 

1) iegūs tiesības darboties Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidotās ekspertu komisijās 

izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas 

īstenošanas kvalitātes novērtēšanai (ja būs saņemta domes atļauja amatu savienošanai), 

saņemot par to atsevišķu atlīdzību; 

2) iegūs paplašinātas zināšanas par aktuālākajiem izglītības iestāžu vadības jautājumiem, 

inovatīvas mācības vides izveidi, pieredzi ĀMMS darbības un attīstības pilnveidei, kā 

arī kontaktus ar jomas ekspertiem un sadarbības partneriem. 

Domes 2011.gada 26.jūlija iekšējie noteikumi “Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu 

un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un 

darbiniekiem”, kas regulē kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumus pašvaldībā, neattiecās uz 

izglītības iestāžu vadītājiem, un to 16.1.apakšpunktā ir nostiprināts princips, ka pašvaldība 

nesedz ar kvalifikācijas paaugstināšanu saistītos izdevumus, ja darbinieks vēlas paaugstināt 

kvalifikāciju ar tiešo darba pienākumu veikšanu nesaistītā nozarē.  

Vienlaicīgi, darbs Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidotās ekspertu komisijās nav 

ĀMMS direktora amata vai darba pienākums, un to neparedz amata kvalifikācijas prasības. 

Darba likuma 96.panta otrā daļa nosaka, ja profesionālās apmācības vai kvalifikācijas 

paaugstināšanas pasākumi uzskatāmi par tādiem, kas atbilstoši apstākļiem ir saistīti ar 

darbinieka veicamo darbu, taču šādai profesionālajai apmācībai vai kvalifikācijas 

paaugstināšanai (darbinieka konkurētspējas pilnveidošana) nav noteicoša nozīme nolīgtā 

darba izpildei, darba devējs un darbinieks var slēgt atsevišķu vienošanos par darbinieka 

profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu 

atlīdzināšanu (turpmāk — vienošanās par apmācību), bet likuma 96. panta trešā daļa nosaka, 

ka darba devējam ir tiesības prasīt, lai darbinieks atlīdzina darba devēja izdevumus par 

darbinieka profesionālo apmācību vai kvalifikācijas paaugstināšanu, kas notikusi atbilstoši šā 

panta otrajā daļā minētajai vienošanās, ja darbinieks uzteic darba līgumu pirms vienošanās 

paredzētā termiņa beigām. 

Pamatojoties uz „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Darba likuma 96. 

panta pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), 

Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Māris Sprindžuks (RA), 

Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Adrija Keiša (LZS)), 

"Nepiedalās" – 1 (Kristīne Savicka (RA)), DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt domes līdzfinansējumu 100 % apmērā no pilnas mācību maksas Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolas direktorei Kristīnei Savickai par mācībām akreditācijas 

ekspertu kursa programmā “Skolas attīstības un mācīšanās organizācija”, ko organizē 

mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”, par laika posmu no šā gada novembra līdz 

2020.gada maijam, mācību laikā saglabājot mēnešalgu. 

2. Uzdot domes Personāldaļas vadītājai Lailai Raiskumai sagatavot un organizēt Darba 

likuma 96.panta piektajā daļā paredzētās vienošanos noslēgšanu ar Kristīni Savicku.  

38.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 24.septembra protokola Nr.21 § 34 

“Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu” 

(Laila Raiskuma) 

Plkst. 16.46 G.Bojārs atstāj sēdi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru 

kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem 

saistītie izdevumi” 8.punktu, Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra noteikumiem „Par 

komandējumiem un darba braucieniem”,  
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atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Veikt grozījumus domes šā gada 24.septembra protokola Nr.21 § 34 “Par Ādažu novada 

domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu” un izteikt tā 1. un 2.punktu 

šādā redakcijā:  

 “1. Norīkot Ādažu novada domes priekšsēdētāju Māri SPRINDŽUKU komandējumā uz 3 

dienām, no 2019.gada 27.novembra līdz 29.novembrim, uz Vīni (Austrija). 

  2. Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma izdevumus, kas saistīti 

ar ceļojuma dokumentu noformēšanu un apdrošināšanu, lidojumu, viesnīcu un dienas 

naudu 100 % apmērā par 3 dienām EUR 46,00 (četrdesmit seši eiro un 00 centi) dienā, 

pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas”’. 

39.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Vārpu ielas betona 

bruģakmens seguma izbūve esošā seguma vietā” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  

(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.234 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam 

“Vārpu ielas betona bruģakmens seguma izbūve esošā seguma vietā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

40.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu 

novadā” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  

(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.30/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 

27.novembra saistošajos noteikumos Nr.37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

41.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  

(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.31/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 

22.augusta saistošajos noteikumos Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

42.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 27.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.24/2016 “Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  

(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 

27.septembra saistošajos noteikumos Nr.24/2016 “Par apstādījumu teritoriju 

labiekārtošanu un aizsardzību”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

43.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr. 44/2015 “Par kārtību bērnu rotaļu laukumos” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.33/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr. 44/2015 “Par kārtību bērnu rotaļu laukumos”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

44.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra saistošajos noteikumos 

Nr. 34 “Par Ādažu novada simboliku” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.34/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 

27.novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 “Par Ādažu novada simboliku”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

45.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 

20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 
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Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 

29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās 

kārtības saistošie noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

46.§ 

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

Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.36/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

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

un sagatavot tos parakstīšanai. 

47.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.37/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 

28.novembra saistošajos noteikumos Nr.50/2017 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas 

darbības un uzturēšanas kārtību”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

48.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos 

Nr. 22 “Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.38/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 

23.septembra saistošajos noteikumos Nr. 22 “Par reklāmas un citu informatīvo 

materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 

novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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49.§ 

Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.235 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA 

“Garkalnes ūdens”” un sagatavot to parakstīšanai. 

50.§ 

Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pagarinājumu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.236 “Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma 

pagarinājumu” un sagatavot to parakstīšanai. 

51.§ 

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

„Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.16 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

52.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.5 

“Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi” 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.17 “Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra 

noteikumos Nr.5 “Pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 
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53.§ 

Par Ādažu novada domes komiteju sēdēm un domes sēdi 2019.gada decembrī 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

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

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 74.punktu komiteju sēdes notiek ne 

retāk kā reizi mēnesī un tās nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek Domes sēdes, respektīvi: 

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

plkst. 14.00; 

2) Attīstības komitejas sēde notiek mēneša otrajā otrdienā, plkst. 14.00; 

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

Saskaņā ar nolikuma 78.punktu, domes kārtējā sēde notiek mēneša ceturtajā otrdienā, plkst. 

14.00, un atsevišķos gadījumos domes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt sēdi citā laikā. 

Lai nodrošinātu šā gada decembrī iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu 

domē, pamatojoties uz nolikuma 78.punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 19.novembra 

atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Sasaukt patstāvīgo komiteju sēdes un domes sēdi:  

1. Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi – 3.decembrī, plkst. 14.00; 

2. Attīstības komitejas sēdi – 5.decembrī, plkst. 13.00; 

3. Finanšu komitejas sēdi – 10.decembrī, plkst. 14.00; 

4. domes sēdi – 17.decembrī, plkst. 14.00. 

54.§ 

Par redakcionālu labojumu Ādažu novada domes 2010.gada 28. septembra saistošajos 

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

mazumtirdzniecības novietnes vieta Ādažu novada teritorijā” 

(Everita Kāpa) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) savā atzinumā par 

domes šā gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem 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” (turpmāk – 

noteikumi) informē, ka ir pieņēmusi tos zināšanai, neizsakot iebildumus. Vienlaicīgi VARAM 

vērš uzmanību, ka noteikumos nepieciešams veikt redakcionālu precizējumu punktu 

numerācijā, jo pašreizējā to redakcija satur 11.punktu, bet noteikumu grozījumi nosaka 

papildināt noteikumus ar jaunu 11. un 12.punktu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Veikt redakcionālu precizējumu domes šā gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

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 izteikt tā 11.punktu 

jaunā redakcijā:  
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“11. Saskaņojumu aizliegts nodot citai personai.” 

55.§ 

Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Inga Švarce) 

R.Kubuliņš ierosina iegūtos no kokmateriālu atsavināšanas izsoles ceļā ieņēmumus novirzīt 

uz meža teritorijas sakopšanu. Informē, ka plānotie izdevumi var būt ap 2 tūkst. euro. 

S.Muze ierosina šo priekšlikumu skatīt kontekstā ar pašvaldības 2020.gada budžeta 

ieņēmumu un izdevumu sadali. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.237 “Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 17.00 G.Bojārs atstāj sēdi. 

56.§ 

Par pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem un tā izpildi 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  

(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.39/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

57.§ 

Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās 

izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas 

ēkas 3.kārtas izbūves finansēšanai 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  

(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.238 “Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta 

Nr.8.1.2.0/17/I/028 “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu 

novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas 3.kārtas izbūves finansēšanai” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

57.§ 

Par bāreņa reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo platību 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Kerola 

Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  
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(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, (Gundars Bojārs (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.239 “Par bāreņa reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo 

platību” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:17. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja          Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 

 


