
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 17.decembrī                                      Nr.28 

 

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), Valērijs Bulāns (RA), 

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

Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA) (līdz plkst. 16.30), Kristīne 

Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA) (no plkst. 16.10). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Jānis Neilands (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Juris Antonovs, Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, Iveta Grīviņa, 

Nataļja Krasnova, Karīna Miķelsone, Sarmīte Mūze, Inga Švarce, Ieva Zandere. 

citi:  ĀPII “Strautiņš” vadītāja Sandra Breidaka, KPII “Mežavēji” vadītāja Irēna Kuzņecova, 

Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Terēza Beāta Rutkovska. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par domes šā gada 17.decembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu. 

3. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka komandējuma uz Vīni 

(Austrija) atskaiti. 

4. Ziņojums par ĀPII "Strautiņš" darbu. 

5. Ziņojums par KPII "Mežavēji" darbu. 

6. Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu. 

7. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā. 

8. Par atbalstu Ādažu novada daudzbērnu ģimenēm 2020.gadā. 

9. Par dalību apmācību programmā projekta  “Medijpratība skolām” ietvaros. 

10. Par  naudas balvām Ādažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem. 

11. Par piekrišanas sniegšanu virszemes ūdeņu ieguvei no Mazā Baltezera. 

12. Par medību tiesību liguma slēgšanu. 

13. Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas kopšanu. 

14. Par Ādažu novada domes lēmuma “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 

īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)” atcelšanu. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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15. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma īstenošanas kārtības 

precizēšanu. 

16. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dzirnas” (Koku iela 2). 

17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 

un Rīgas gatvē 92. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā 2. 

20. Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi 

teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”. 

21. Par izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”. 

22. Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā. 

23. Par Ādažu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm. 

24. Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā. 

25. Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.gadam) telpiskās attīstības 

perspektīvas īstenošanas monitoringa ziņojumu. 

26. Par saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas 

kārtību” projektu. 

27. Par saistošajiem noteikumiem Nr.26/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 

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

bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs””. 

28. Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Ādažu novada pašvaldībā. 

29. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā NR.291 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”. 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 5.decembra nolikumā Nr.12 

“Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums”. 

31. Par Baltezera kapiem. 

32. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. 

-Slēgtā daļa- 

33. Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu reģistra. 

34. Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu. 

1.§ 

Par domes šā gada 17.decembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Ierosina: 

1) svītrot 6.jautājumu “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

kārtība Ādažu novadā””;  

2) papildināt darba kārtību ar: 

• 3.jautājumu “Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindzūka komandējuma 

uz Vīni (Austrija) atskaiti”; 

• 4.jautājumu “Ziņojums par ĀPII “Strautiņš” darbu”; 

• 5.jautājumu “Ziņojums par KPII “Mežavēji” darbu”; 

• 31.jautājumu “Par Baltezera kapiem”; 

3) izskatīt 21.jautājumu “Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā”, kā 

7.jautājumu, 

attiecīgi mainot jautājumu numerāciju, un aicina apstiprināt domes šā gada 17.decembra sēdes 

darba kārtību. 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš 
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(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 17.decembra sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

(Karīna Miķelsone) 

1. Ir izpildīti domes lēmumi: 

1.1. šā gada 24.septembra lēmums Nr.187 “Par atbalstu biedrības „BMX Ādaži” 

iniciatīvas projektam”, biedrība ir iesniegusi pieprasītos papildu dokumentus un 

vienošanās ir parakstīta; 

1.2. šā gada 22.oktobra domes sēdes protokola Nr.24 § 33 “Par Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Strautiņš” remontdarbu projekta izstrādi” – domes Saimniecības 

un infrastruktūras daļas vadītājs A.Brūvers apliecina tehniskā projekta izstrādi ĀPII 

ēkas kāpņu un siltumtrases pārbūvei, kopš šā gada 22.novembra būvniekam 

piemērots līgumsods, ar 2020.gada 2.janvāri saskaņots darbu veikšanas projekts un 

iestāde atsāks darbu savās telpās; 

1.3. šā gada 12.novembra lēmums Nr.213 “Par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības”; 

1.4. šā gada 26.novembra lēmumi: 

1.4.1. Nr.226 “Par telpu piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Futbola 

klubs “ĀDAŽI””; 

1.4.2. Nr.227 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un lēmums 

Nr.228 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” – daļā par 

vienošanās noslēgšanu; 

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

nolikumā”; 

1.4.4. Nr.231 “Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām” – daļā par līguma 

grozījumiem; 

1.4.5. Nr.237 “Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu”. 

2. Nav izpildīti domes šā gada 26.novembra lēmumi: 

2.1. Nr.235 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens” – 

daļā par līguma noslēgšanu – līgums nav parakstīts, jo nav nodefinēti sniedzamie 

pakalpojumi; 

2.2 Nr.236 “Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pagarinājumu” – vēl 

nav noslēgts īres līgums. 

3. Cita būtiska informācija: 

3.1. ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas šā gada 27.novembra lēmumu 

Nr.169 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības 

pakalpojumu tarifiem” tika apstiprināti SIA “Ādažu Ūdens”pakalpojumu tarifi 

ūdensapgādei 0,94 euro/m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumiem 1,50 

euro/m3 (bez PVN). Tarifs piemērojams ar 2020.gada 1.janvāri;  

3.2. veiksmīgi aizvadīts “Sabiedrība ar dvēseli” Ādažos 10 gadu jubilejas pasākums; 

3.3. saņemta rakstiska pateicības vēstule no Dušeti pašvaldības par profesionālu un 

vērtīgu Eiropas solidaritātes nedēļas  programmu Ādažos; 

3.4. Pašvaldības darbinieki paveica lielu darbu pusgada garumā, gatavojot informāciju 

konkursam “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”, kur Ādažu novads saņēma 

godalgotu atzinību un kļuva par ģimenei draudzīgāko pašvaldību Rīgas plānošanas 

reģionā. 
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A.KEIŠA lūdz skaidrot, kā tiks nodrošināti iekārtošanas ĀPII “Strautiņš” izremontētajās 

telpās darbi. 

S.BREIDAKA un K.MIĶELSONE skaidro, ka pamatā iekārtošanas ĀPII “Strautiņš” 

izremontētajās telpās darbus veiks domes tehniskie darbinieki, bet ir uzrunāti brīvprātīgi 

sniegt savu palīdzību arī bērnu vecāki. 

K.DĀVIDSONE pauž viedokli, ka kolektīvs labāk saliedējas un ir draudzīgs, ja 

nepieciešamos darbus veic kopā gan iestādes darbinieki, gan bērnu vecāki. 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka komandējuma uz Vīni 

(Austrija) atskaiti 

(Māris Sprindžuks) 

Komandējuma uz Vīni (Austrija) uz trīs dienām (no šā gada 27.novembra līdz 29.novembrim) 

atskaite (1.pielikums). 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Ziņojums par ĀPII “Strautiņš” darbu 

(Sandra Breidaka) 

Ziņojums (2.pielikums). 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, S.BREIDAKA, K.MIĶELSONE, M.SPRINDŽUKS debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.31.30 – 0.41.40] par: 

1. bērnu drošību ĀPII “Strautiņš” teritorijā, āra labiekārtošanas darbu veikšanas laikā 

(K.Miķelsone informē, ka darbu veikšanas laikā ĀPII teritorijā nebūs pieejami bērnu 

rotaļlaukumi, būs pieejamas terases, kā arī būvdarbu vietas tiks norobežotas. 

S.Breidaka informē, ka ir sagatavots plāns bērnu pastaigām ārpus ĀPII teritorijas – 

Līgo laukumā un rotaļlaukumos); 

2. piebraukšanu ĀPII no Skolas ielas, stāvvietām pie ĀPII un citiem piekļuves pie ĀPII 

variantiem. 

M.SPRINDŽUKS pateicas ĀPII vadībai, audzinātajām, vecākiem, deputātiem un domes 

darbiniekiem par iespēju īstenot ĀPII siltināšanas projektu, izturību un atbalstu. Vērš 

uzmanību, ka bērniem atrodoties izremontētajās telpās, tiks turpināti tikai tie āra 

labiekārtošanas darbi, kas ir tehnoloģiski atļauti, saskaņoti un iekļauti grafikā.  

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 
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Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

5.§ 

Ziņojums par KPII "Mežavēji" darbu 

(Irēna Kuzņecova) 

Ziņojums (3.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS pateicas KPII vadībai un audzinātajām par jaunas grupas atveršanu 16 

bērniem. 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

6.§ 

Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma projektu 

(Māris Sprindžuks) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.240 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 

projektu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu amatā 

(Laila Raiskuma) 

Terēza Beāta Rutkovska iepazīstina deputātus ar savu darba pieredzi un dzīves gājumu. 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.241 “Par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par atbalstu Ādažu novada daudzbērnu ģimenēm 2020.gadā 

(Pēteris Balzāns) 

Ādažu novada domes Finanšu komiteja šā gada 17.septembrī uzklausīja trīs daudzbērnu 

ģimeņu māmiņas par  situāciju Ādažu novada daudzbērnu ģimeņu segmentā, iepazīstināja ar 

labās prakses piemēriem un ierosināja pilnveidot Ādažu novada privilēģiju programmu, 

ieviešot jaunus atvieglojumus un pakalpojumus  ģimenēm, kas audzina četrus un vairāk 

bērnus.  
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Pašvaldības rīcībā esošie dati par Ādažu novadā deklarēto daudzbērnu ģimeņu skaitu (skatīti 

Iedzīvotāju reģistrā šā gada 13.oktobrī) liecina, ka trīs bērnu ģimenes ir 214, četru bērnu 

ģimenes ir 18, piecu bērnu ģimenes ir 4 un sešu bērnu ģimene – 1.  

Ar šā gada 22.oktobra domes lēmumu Nr.195 “Par darba grupas izveidi daudzbērnu ģimeņu 

atbalstam” tika izveidota darba grupa 14 cilvēku sastāvā un  darba grupas šā gada 

12.novembra sēdē tika izteikti vairāki priekšlikumi daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Šie 

priekšlikumi tika precizēti Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejas šā gada 

3.decembra sēdē un tika nolemts virzīt tos izskatīšanai Finanšu komitejas šā gada 

10.decembra sēdē.  

Daudzbērnu ģimeņu skaits uz šā gada 5.decembri ir 345 (dati aplūkoti PERS sistēmā). 

Saskaņā ar domes NINO datu bāzes uzskaiti, šā gadā 202 daudzbērnu ģimenēm tika piemērots 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50% apmērā; kopējais atbalsts –21500 euro, kas ir 

viens no pašreizējiem atbalstiem daudzbērnu ģimenēm. Finanšu komitejas šā gada 

10.decembra sēdē tika pieņemts atzinums par daudzbērnu ģimeņu atbalstu – ar 2020.gadu 

piemērot vienreizējus naudas pabalstus 50 euro apmērā katram daudzbērnu ģimenes bērnam, 

ja Ādažu novada administratīvajā teritorijā  uz 1.janvāri deklarēts viens no vecākiem un visi 

daudzbērnu ģimenes bērni. Plānotās izmaksas Sociālā dienesta budžetā EKK 6259 “Pārējā 

sociālā palīdzība naudā“ 2020.gadā: 1100 bērni no daudzbērnu ģimenēm x 50 euro = 55 000 

euro. Plānotās izmaksas administrācijas budžetā programmatūras modifikācijai (EKK 2251) – 

5500 euro. 

E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS, N.KRASNOVA, G.BOJĀRS, S.MŪZE, S.KUZMINA-

ŽURAVĻOVA, J.BEĶERS, K.DĀVIDSONE, R.KUBULIŅŠ, K.SAVICKA, P.BALZĀNS 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.14.42 – 1.41.28] par: 

1. vienreizēja naudas pabalsta piemērošanas kritērijiem – vecāku un bērnu skaitu, kam 

jābūt deklarētiem novadā, lai saņemtu pabalstu: 1) viens vecāks un visi daudzbērnu 

ģimenes bērni; 2) viens vecāks un vismaz trīs bērni; 3) viens vecāks un faktiski novadā 

deklarētie bērni (M.Sprindžuks pauž viedokli, ka pabalstu jāmaksā visiem ģimenē 

augošiem bērniem, neņemot vērā bērnu deklarēto dzīvesvietu, savukārt N.Krasnova, 

J.Beķers, K.Dāvidsone un S.Mūze uzskata, ka, lai saņemtu pabalstu, bērniem jābūt 

deklarētiem novadā, jo bērni, kuri deklarēti citos novados jau saņem to pašvaldību 

noteiktos atvieglojumus); 

2. daudzbērnu ģimenes definīciju, to noteikšanu VID un CSDD sistēmās; 

3. jauna pabalsta administrēšanas kārtību (K.Savicka vērš uzmanību, ka domes 

iepriekšējos gados noteiktie atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm nosaka nepieciešamību 

visiem daudzbērnu ģimenes bērniem būt deklarētiem novadā (nekustamā īpašuma 

nodokļa atvieglojumi, atlaides piemērošana vecāku līdzfinansējumam Ādažu Mākslas 

un mūzikas skolā un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā attiecīgajā mācību gadā). 

Lūdz skaidrot, vai, apstiprinot citus nosacījumus jauna pabalsta saņemšanai, tiks 

pārskatīti arī iepriekš noteiktie atvieglojumu saņemšanas nosacījumi. Piezīme: Atbilde 

uz jautājumu nav sniegta.); 

4. novadā deklarēto skaita ņemšanu vērā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likuma normu 

izpildē; 

5. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu līdz pašvaldības 2020.gada budžeta 

apstiprināšanai un pozitīva rezultātā piemērot jaunu pabalstu ar 2020.gada 1.janvāri, 

savukārt, ja vienošanās netiks panākta, atlikt jautājuma izskatīšanu uz gadu. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 

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

Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

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

NOLEMJ: 
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Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanai, 

uzdodot darba grupai, domes Juridiskajai un iepirkuma daļai un Grāmatvedības daļai 

sagatavot priekšlikumu par daudzbērnu ģimenes pabalsta piemērošanas un 

administrēšanas kārtību. 

9.§ 

Par dalību apmācību programmā projekta  “Medijpratība skolām” ietvaros 

(Pēteris Balzāns) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.242 “Par dalību apmācību programmā projekta  “Medijpratība 

skolām” ietvaros” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par  naudas balvām Ādažu novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem 

(Pēteris Balzāns) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 

(Kristīne Savicka (RA)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.243 “Par  naudas balvām Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestāžu vadītājiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par piekrišanas sniegšanu virszemes ūdeņu ieguvei no Mazā Baltezera 

(Nataļja Krasnova) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.244 “Par piekrišanas sniegšanu virszemes ūdeņu ieguvei no Mazā 

Baltezera” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par medību tiesību liguma slēgšanu 

(Nataļja Krasnova) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.245 “Par medību tiesību līgumu slēgšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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13.§ 

Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas kopšanu 

(Artis Brūvers) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.246 “Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases izveidošanu  uz 

mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par Ādažu novada domes lēmuma “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu 

nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)” atcelšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.247 “Par atteikumu atcelt Ādažu novada domes lēmumu “Par 

atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma īstenošanas kārtības 

precizēšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.248 “Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dzirnas” (Koku iela 2) 

(Silvis Grīnbergs) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.249 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Dzirnas” (Koku iela 2)” un sagatavot to parakstīšanai. 
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17.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4 

(Silvis Grīnbergs) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.250 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu 

ielā 4” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 

un Rīgas gatvē 92 

(Silvis Grīnbergs) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.251 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Katlapu ielā 1 un Rīgas gatvē 92” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.252 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Baltkrastu ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi 

teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi” 

(Iveta Grīviņa) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.253 “Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par 

lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un 

Vējupi”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija” 

(Māris Sprindžuks) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.254 “Par izstāšanos no biedrības “Vidzemes tūrisma asociācija”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā 

(Artis Brūvers) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.40/2019 “Par lašveidīgo zivju licencēto 

makšķerēšanu Gaujā un Braslā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

23.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm 

(Artis Brūvers) 

Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumu Nr. 209 “Autotransporta gada 

nobraukuma uzskaites kārtība” 3.punkta prasībām ir veikta autotransporta gada nobraukuma 

uzskaite Ādažu novadā. Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu 

Nr. 224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to 

izpildes kontroli” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 224) 3.punkta prasībām ir noteiktas 

pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 224 4.2. 

apakšpunktu, 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt Ādažu novada pašvaldības autoceļu reģistru ar noteiktām autoceļu uzturēšanas 

klasēm (4.pielikums). 

24.§ 

Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā 

(Pēteris Balzāns) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.255 “Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

“Strautiņš” struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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25.§ 

Par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.gadam) telpiskās attīstības 

perspektīvas īstenošanas monitoringa ziņojumu 

(Karīna Miķelsone) 

Dome ar 2013.gada 23.jūlija lēmumu Nr.162 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas gala reakcijas apstiprināšanu” apstiprināja Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības 

stratēģiju 2013.-2037.gadam (turpmāk – stratēģija). Stratēģijas īstenošanas uzraudzības 

nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešā daļa. Stratēģijā 

noteikts, ka rezultatīvos rādītājus un uzraudzības pārskatus var iekļaut Attīstības programmas 

Uzraudzības ziņojumā. Atbilstoši domes 2016.gada 22.marta lēmumam Nr.48 “Par 

precizējumiem Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.-2037.gadam”, pārskats 

par Stratēģijas īstenošanu reizi trīs gados ir iekļaujams Attīstības programmas (2016.-2022.) 

Uzraudzības ziņojumā. Dome šā gada 26.novembrī apstiprināja Uzraudzības ziņojumu. Viens 

no minētā ziņojuma elementiem – “Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-

2037.gadam) Telpiskās attīstības perspektīvas īstenošanas monitoringa ziņojums” nebija 

pievienots ziņojumam. 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu, kā arī Attīstības 

komitejas šā gada 5.decembra un Finanšu komitejas šā gada 10.decembra atzinumiem,  

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" – nav, "Atturas" 

– nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas (2013.-2037.gadam) Telpiskās 

attīstības perspektīvas īstenošanas monitoringa ziņojumu (5.pielikums). 

26.§ 

Par saistošo noteikumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas 

kārtību" projektu 

(Nataļja Krasnova) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), 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.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanas kārtību” un sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 26/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 

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

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” 

(Nataļja Krasnova) 

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

šā gada 11.decembra vēstuli Nr. 1-18/11567 (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/3817) par domes šā gada 

8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.26/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 

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

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

(turpmāk – noteikumi), kurā lūgts pārskatīt noteikumu 20.2.1. un 20.2.2.apakšpunktus, 

norādot, ka saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu katras pašvaldības pienākums ir 
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nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē vai 

tuvākajā izglītības iestādē, kas īsteno izglītības programmu valsts valodā.  Minētais tiesiskais 

regulējums nozīmē, ka pašvaldībai ir pienākums pirmām kārtām ar vietām pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošināt tos bērnus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, līdz ar to nav pieļaujams, ka priekšrocība uz vietu pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādē ir bērnam, kura dzīvesvieta nav deklarēta pašvaldības 

administratīvajā teritorijā, izņemot ārējos normatīvajos aktos ar augstāku juridisko spēku 

paredzētos gadījumus. Līdz ar to noteikumos ietvertie 20.2.1. un 20.2.2.apakšpunkti 

papildināmi ar nosacījumu, ka bērna dzīvesvietai ir jābūt deklarētai pašvaldības 

administratīvajā teritorijā.  

Dome, izvērtējot VARAM vēstuli konstatē, ka nepieciešams precizēt noteikumu redakciju 

atbilstoši ieteikumiem, atceļot pieņemtos noteikumus un izdodot jaunus. 

Plkst. 16.10 E.VERNERS piedalās sēdē. 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), 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. Atcelt Ādažu novada domes 2019.gada 8.novembra saistošos noteikumus Nr.26/2019  

“Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.“ 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.42/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 

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

bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Lēmumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

28.§ 

Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Ādažu novada pašvaldībā 

(Ieva Zandere) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), 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.18 “Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Ādažu novada 

pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā NR.291 "Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā" 

(Artis Brūvers) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), 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.256 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā 

Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 5.decembra nolikumā Nr.12 

„Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums” 

(Inga Švarce) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), 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 nolikumu Nr.22 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 5.decembra 

nolikumā Nr. 12 „Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

nolikums”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par Baltezera kapiem 

(Juris Antonovs) 

Ziņo par paveiktajiem darbiem 2019.gadā, kā arī lūdz atbalstīt papildu štata vietu Baltezera 

kapu sakopšanai. 

Plkst. 16.30 L.PUMPURE atstāj sēdi. 

P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, A.KEIŠA, V.KUKK, E.VERNERS, R.KUBULIŅŠ, 

J.ANTONOVS, J.BEĶERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 2.30.31 – 2.48.47] par: 

1. nepieciešamību noteikt papildu štata vietu Baltezera kapu sakopšanai; 

2. priekšlikumu juridiski sakārtot ar Garkalnes novada pašvaldību Garkalnes kapu 

teritorijas izmantošanu un apsaimniekošanu, tai skaitā nepieciešamību Garkalnes 

novada domei nodot ekspluatācijā uz Ādažu novada pašvaldībai piederošā 

zemesgabala uzbūvētu kapliču; 

3. Satversmes tiesas spriedumu, kas nosaka kārtību apbedīšanai – personai jābūt 

deklarētai novadā, līdz ar ko ir traucēta ģimenes kapu veidošana; 

4. nepieciešamību veidot jaunus kapus un iespēju izmantot kolumbāriju Carnikavas 

novadā. 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 

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

(Liāna Pumpure (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt papildu štata vietu Baltezera kapu sakopšanai, nepieciešamo finansējumu 

iekļaujot pašvaldības 2020.gada budžetā. 

32.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā 

(Sarmīte Mūze) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 
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Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, 

(Liāna Pumpure (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.43/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

33.§ 

Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu reģistra 

(Nataļja Krasnova) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 

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

(Liāna Pumpure (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.257 “Par izslēgšanu no pašvaldības dzīvokļu reģistra” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

34.§ 

Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu 

(Nataļja Krasnova) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 

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

(Liāna Pumpure (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.257 “Par pašvaldības dzīvojamās platības piešķiršanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17:05. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


