
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 28. janvārī                              Nr.3 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Balzāns (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (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), Edvīns Šēpers 

(LZS), Edgars Verners (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, Iveta Grīviņa, Everita Kāpa, 

Karīna Miķelsone, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Arnis 

Rozītis, Inga Švarce. 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, PSIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars 

Dundurs, Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada janvārī. 

3. Ziņojums par Ādažu Sociālā dienesta darbu. 

4. Par dalību Erasmus+ projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz 

nākotni”. 

5. Par dalību Nords+ projektā “Baltic Country = Healthy Nation” (“Baltijas valsts = 

veselīga tauta”). 

6. Par dalību Nords+ projektā “Baltic culture through education” (“Baltijas kultūra caur 

izglītību”). 

7. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas  izglītības iestādē  “Strautiņš”. 

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

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

10. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

11. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2020.gadā. 

12. Par subsīdijām un naudas balvām sportam 2020.gadā. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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13. Par atbalstu Ādažu novada daudzbērnu ģimenēm 2020.gadā. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”. 

15. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 64. 

16. Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26, 

43 un 45. 

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

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4. 

20. Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74” un “Jauntiltiņi 75” apvienošanu. 

21. Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un Gaujmalas ielā 29 apvienošanu. 

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

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

23. Par inženierkomunikāciju pārņemšanu no Cits mežaparks. 

24. Par saistošo noteikumu "Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu 

novadā" projektu. 

25. Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības. 

26. Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 atsavināšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve 

Vējavas ielā 2”. 

29. Par gozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra lēmumā Nr.227 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”. 

30. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam 

“Mežaparka ceļš 5”. 

31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes paaugstināšana””. 

32. Par biedrības “Gaujas partnerība” darbību. 

33. Par atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums - Ataru ceļa pārbūve” rezultātiem. 

34. Par līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”. 

35. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes ūdens” tarifu. 

36. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda”. 

37. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

38. Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju. 

39. Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada pašvaldībā. 

40. Par izmaiņām domes amatu sarakstā. 

41. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā. 

42. Par pašvaldības 2020.gada budžetu. 

43. Par automašīnas Ford Transit izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles 

rīkošanu. 

44. Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu. 

45. Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim “Kadaga 7”-73. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Pēteris Balzāns) 

Ierosina veikt šādus grozījumus domes šā gada 28.janvāra sēdes darbā: 

1. pārcelt šādus darba kārtības jautājumus, mainot pārējo jautājumu numerāciju: 

1.1. 4.jautājumu “Par līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens”” un izskatīt kā 

34.jautājumu; 
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1.2. 5.jautājumu “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes ūdens” tarifu” un 

izskatīt kā 35.jautājumu; 

2. svītrot darba kārtības 39.punktu “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 

24.maija nolikumā “Ādažu novada domes Administrācijas nolikums””, attiecīgi 

mainot pārējo jautājumu numerāciju; 

3. papildināt darba kārtību ar šādiem jautājumiem: 

3.1. 32.jautājumu “Par biedrības “Gaujas partnerība” darbību”, attiecīgi mainot pārējo 

jautājumu numerāciju; 

3.2. 43.jautājumu “Par automašīnas Ford Transit izsoles atzīšanu par nenotikušu un 

atkārtotas izsoles rīkošanu”; 

3.3. 44.jautājumu “Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu”. 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 28.janvāra sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada janvārī 

(Guntis Porietis) 

1. Ir izpildīti domes lēmumi: 

1.1. 2019.gada 9.aprīļa lēmums Nr. 69 “Par koku cirsmu izsoles organizēšanu”; 

1.2. 2019.gada 22.oktobra lēmums Nr. 209 “Par atbalstu projekta “Pakalpojumu 

infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” 

2.daļā īstenošanai” ir izpildīts  daļā par grozījumiem Rīgas plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam Stratēģiskajā daļā, papildinot ar 

projekta 2.daļas infrastruktūras attīstības risinājumu, sasniedzamo uzraudzības 

rādītāju vērtību un tā īstenošanai  nepieciešamo finansējuma sadalījumu pa 

finansējuma avotiem; 

1.3. 2019.gada 26.novembra lēmums Nr. 236 “Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” 

īres līguma pagarinājumu”; 

1.4. 2019.gada 17.decembra lēmumi: 

1.4.1. Nr. 242 “Par dalību apmācību programmā projekta  “Medijpratība skolām” 

ietvaros”; 

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

mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas” – daļā par līguma noslēgšanu; 

1.4.3. Nr. 245 “Par medību tiesību līgumu slēgšanu” – daļā par līgumu noslēgšanu 

ar biedrību “Mednieku klubs ”Laveri”” un biedrību “Mednieku klubs 

”Asni””; 

1.4.4. Nr.258 “Par pašvaldības dzīvojamās  platības piešķiršanu”. 

2. Nav izpildīti domes lēmumi:  

2.1. 2018.gada 27.novembra lēmums Nr. 277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu 

risinājumu izstrādei” – darba grupa neiesniedza ziņojumu domei līdz 2019.gada 

20.decembrim; 

2.2. 2019.gada 26.novembra lēmums Nr. 235 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma 

slēgšanu ar SIA “Garkalnes ūdens””, jo tas neaptver visus nepieciešamos 

ūdenssaimniecības pakalpojumus. Uz šo domes sēdi ir sagatavots atbilstošs lēmuma 

projekts. 

3. Cita būtiska informācija: 
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3.1. Ādažu PII “Strautiņš” izglītojamo grupas ir pārvietotas no Ādažu vidusskolas uz 

Ādažu PII “Strautiņš” ēkas telpām; 

3.2. Izglītības ministrija uzslavēja Ādažu pašvaldību un vēl 19 pašvaldības, kurās 

interešu izglītojamo piederību dati pilnībā bija ievadīti Valsts izglītības 

informācijas sistēmā; 

3.3. ceļu būves firma SIA „BINDERS” 2019.gada 21.septembrī vērsās Iepirkumu 

uzraudzības birojā (turpmāk – IUB) par domes atklātā konkursa „Atkārtots 

iepirkums - Ataru ceļa pārbūve” lēmumu - izslēgt uzņēmumu no dalības konkursā. 

IUB 2019.gada 16.decembrī nolēma atstāt spēkā domes Iepirkumu komisijas 

lēmumu. 

3.4. ar pašvaldības veikto būtiskāko veikto saimniecisko darbu uzskaitījumu 2019.gadā 

var iepazīties informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” decembra izdevumā 

tīmekļvietnē https://www.adazi.lv/wp-

content/uploads/2019/12/av_201912WEBc.pdf. 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Ziņojums par Ādažu Sociālā dienesta darbu 

(Ieva Roze) 

Ziņojums (1.pielikums). 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz 

nākotni” 

(Česlavs Batņa) 

Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir Ādažu novada domes dibināta vispārējās izglītības 

iestāde, kuras mērķis ir sniegt kvalitatīvu izglītību Ādažu novada bērniem, nodrošinot 

kvalitatīvu pedagoģisko personālu mācību procesa veikšanai. ĀVS ierosina domei atbalstīt 

skolas dalību Erasmus+ projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz 

nākotni” (turpmāk – projekts). Projekts tiks īstenots ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 

finansiālu atbalstu. 

Projekta īstenošana pilnveidos ĀVS pedagogu profesionālās kompetences, veicinot skolotāja 

profesionālās lietpratības un izcilības pilnveidi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, 

veicinot katra skolēna kompetenču, spēju un prasmju attīstību atbilstoši individuālajām 

vajadzībām un interesēm, paaugstinot pieredzes pilnveidi inovatīvās darbībās, lai veiksmīgi 

ieviestu jauno mācību saturu un mainītu mācīšanas pieejas, kā arī palielināt spēju darboties 

ES/starptautiskā līmenī, stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm (Malta, Francija, 

Vācija, Somija). 

Projekta ietvaros tiks īstenoti 7 dažādi kursi, kas aptver šādas tēmas: 

https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2019/12/av_201912WEBc.pdf
https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2019/12/av_201912WEBc.pdf
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1. sociālā un iekļaujoša izglītība;  

2. kopveseluma pieeja mācību procesā; 

3. apzinātības prakses pamatprincipi un to pielietošana mācību procesā; 

4. daudzveidīgas mācību metodes/neformālās mācīšanās pasākumi; 

5. digitālās kompetences un inovatīvās tehnoloģijas;  

6. kompetenču attīstīšana valodu (angļu valodas) jomā. 

Dalība projektā nodrošinās Ādažu novada Izglītības attīstības programmas (2016-2022) vidēja 

termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu. Vidējā termiņa prioritāte “Pieejama un 

kvalitatīva izglītība” ir vērsta uz kvalitatīvas un konkurētspējīgu izglītības iestāžu 

pakalpojumu, realizējot kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu  Rīcības virzienā 

“Veicināt pieejamas un kvalitatīvas vispārējās izglītības iespējas”: 

1. sekmēt un pilnveidot skolēnu mācību procesa kvalitatīvu norisi; 

2. nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no 

skolēnu vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa; 

3. sekmēt  un pilnveidot mūžizglītību. 

Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu pašvaldības budžetam, jo ārfinansējuma apjoms ir 

paredzēts līdz 40000 euro apmērā un proporcija attiecībā pret kopējām izmaksām ir 100 %. 

No pašvaldības budžeta sākotnēji būs nepieciešams līdzfinansējums 20 % (8000 euro) līdz 

2022.gada septembrim, kas tiks atmaksāts domei pēc Projekta noslēguma. 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību Erasmus+ projektā “Skolotāju pedagoģiskās 

izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni”. 

2. Ādažu vidusskolai patstāvīgi iesniegt pieteikumu dalībai projektā. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu 

Batņu slēgt finansējumu līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta 

īstenošanu un  pildīt Ādažu novada pašvaldības kontaktpersonas darba pienākumus 

projekta ietvaros. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam. 

5.§ 

Par dalību Nords+ projektā “Baltic Country = Healthy Nation” (“Baltijas valsts = 

veselīga tauta”) 

(Česlavs Batņa) 

ĀVS ir vispārējās izglītības iestāde, kuras mērķis ir sniegt kvalitatīvu izglītību Ādažu novada 

bērniem, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko personālu. ĀVS ierosina domei atbalstīt skolas 

dalību Nordplus projektā “Baltic Country = Healthy Nation” (“Baltijas valsts = veselīga 

tauta”) (turpmāk – projekts). Projekts tiks īstenots ar Valsts izglītības attīstības aģentūras 

finansiālu atbalstu. 

Dalība projektā nodrošinās Ādažu novada izglītības attīstības programmas (2016-2022) vidēja 

termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu. Vidējā termiņa prioritāte “Pieejama un 

kvalitatīva izglītība” ir vērsta uz kvalitatīvas un konkurētspējīgu izglītības iestāžu 

pakalpojumu, realizējot kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu. Rīcības virzienā 

“Veicināt pieejamas un kvalitatīvas vispārējās izglītības iespējas”: 

1. sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi; 

2. nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no 

izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa; 
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3. sekmēt  un pilnveidot mūžizglītību. 

Atbilstoši vidusskolas izvirzītiem uzdevumiem, projekta ietvaros izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1. preventīvi pasākumi skolas pamešanai; 

2. pamatzināšanu un prasmju attīstīšana un pilnveidošana; 

3. svešvalodu pielietošanas attīstība. 

Projekta īstenošana ĀVS: 

1. stiprinās un attīstīs sadarbību skolu izglītības jomā; 

2. veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību; 

3. popularizēs Latvijas un Igaunijas kultūrmantojumu, tradīcijas un veselīgo dzīvesveidu. 

Projekta paredzamie rezultāti: 

1. interaktīvās platformas izveide; 

2. skolas video materiālu un prezentāciju izstrāde un publicēšana; 

3. skolas un starptautisko kultūras pasākumu organizēšana; 

4. veselība un veselīgs dzīvesveids. 

Projekta sadarbības partnere: Jüri Gümnaasium (Igaunija).  

Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu Ādažu novada budžetam, jo ārfinansējuma 

apjoms un proporcija attiecībā pret kopējām izmaksām ir 100%. Projekta paredzamā summa ir 

līdz 15000 euro. 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību Nordplus projektā “Baltic Country = Healthy 

Nation” (“Baltijas valsts = veselīga tauta”). 

2. Ādažu vidusskolai patstāvīgi iesniegt pieteikumu dalībai projektā. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu 

Batņu slēgt finansējumu līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

4. Ādažu vidusskolas direktoram Česlavam Batņa pildīt Ādažu novada pašvaldības 

kontaktpersonas darba pienākumus projekta ietvaros. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam. 

6.§ 

Par dalību Nords+ projektā “Baltic culture through education” (“Baltijas kultūra caur 

izglītību”) 

(Česlavs Batņa) 

ĀVS ir vispārējās izglītības iestāde, kuras mērķis ir sniegt kvalitatīvu izglītību Ādažu novada 

bērniem, nodrošinot kvalitatīvu pedagoģisko personālu. ĀVS ierosina domei atbalstīt skolas 

dalību Nordplus projektā Nordplus projektā “Baltic culture through education” (“Baltijas 

kultūra caur izglītību”) (turpmāk – projekts). Projekts tiks īstenots ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. 

Dalība projektā nodrošinās Ādažu novada izglītības attīstības programmas (2016-2022) vidēja 

termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu. Vidējā termiņa prioritāte “Pieejama un 

kvalitatīva izglītība” ir vērsta uz kvalitatīvas un konkurētspējīgu izglītības iestāžu 

pakalpojumu, realizējot kompetenču pieejā balstīta mācību satura īstenošanu. Rīcības virzienā 

“Veicināt pieejamas un kvalitatīvas vispārējās izglītības iespējas”: 

1. sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu norisi; 

2. nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no 

izglītojamo vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa; 
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3. sekmēt  un pilnveidot mūžizglītību. 

Atbilstoši vidusskolas izvirzītiem uzdevumiem, projekta ietvaros izvirzīti sekojoši uzdevumi: 

1. preventīvi pasākumi skolas pamešanai; 

2. pamatzināšanu un prasmju attīstīšana un pilnveidošana; 

3. svešvalodu pielietošanas attīstība. 

Projekta īstenošana ĀVS: 

1. stiprinās un attīstīs sadarbību skolu izglītības jomā; 

2. veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību; 

3. popularizēs Latvijas un Lietuvas kultūrmantojumu, tradīcijas un veselīgo dzīvesveidu. 

Projekta paredzamie rezultāti: 

1. interaktīvās platformas izveide; 

2. skolas video materiālu un prezentāciju izstrāde un publicēšana; 

3. skolas un starptautisko kultūras pasākumu organizēšana; 

4. veselība un veselīgs dzīvesveids. 

Projekta sadarbības partnere: Kaunas Simonas Daukantas Progimnazija (Lietuva) 

Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu Ādažu novada budžetam, jo ārfinansējuma 

apjoms un proporcija attiecībā pret kopējām izmaksām ir 100%. Projekta paredzamā summa ir 

līdz 15000 euro. 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību Nordplus projektā “Baltic culture through 

education” (“Baltijas kultūra caur izglītību”). 

2. Ādažu vidusskolai patstāvīgi iesniegt pieteikumu dalībai projektā. 

3. Projekta apstiprināšanas gadījumā, pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu 

Batņu slēgt finansējumu līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru. 

4. Ādažu vidusskolas direktoram Česlavam Batņa pildīt Ādažu novada pašvaldības 

kontaktpersonas darba pienākumus projekta ietvaros. 

5. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam.  

7.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas  izglītības iestādē  “Strautiņš” 

(Pēteris Balzāns) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas  izglītības 

iestādē  “Strautiņš”” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par atteikumu  uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

(Pēteris Balzāns) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 
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Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.4 “Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

(Pēteris Balzāns (RA)) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 

(Pēteris Balzāns) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības 

iestādēm” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 14.48 Adrija Keiša atstāj sēdi. 

11.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2020.gadā 

(Pēteris Balzāns) 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija  

noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”, kā arī ņemot vērā Izglītības likuma 17.panta otrajā prim 

divi daļā noteikto pienākumu pašvaldībām noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas 

izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās pašvaldības izglītības 

iestādēs, Ādažu novada dome konstatēja, ka 2020.gada janvāra sākumā  novada pašvaldības 

izglītības iestādēs bija šāds  izglītojamo skaits: 

1. Ādažu PII “Strautiņš” – 362 izglītojamie, no kuriem 9 bija deklarēti citās pašvaldībās 

(Rīgā – 6, Carnikavā – 2, Garkalnē – 1);. 

2. Kadagas PII – 200 izglītojamie, no kuriem 43 bija deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 

15, Carnikavā un Saulkrastos – pa 4, Garkalnē un Bauskā – pa 3, Dobelē – 2, 

Burtniekos, Daugavpilī, Engurē, Iecavā, Ikšķilē, Inčukalnā, Jaunpiebalgā, Limbažos, 

Pļaviņās, Ropažos, Saldū  un Talsos – pa 1);.  

3. Ādažu vidusskolā - 1578 skolēni, no kuriem 186 bija deklarēti citās pašvaldībās 

(Carnikavā – 79, Rīgā – 43, Garkalnē – 34, Saulkrastos – 9, Limbažos un Siguldā – pa 

3, Saldū un Sējā – pa 2, Burtniekos, Grobiņā, Ikšķilē, Jēkabpilī, Jūrmalā, Krimuldā, 

Ķekavā, Priekuļos, Rūjienā, Stopiņos un Ventspilī -  pa 1).  
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Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta otrajā prim divi daļu, Ministru kabineta 

2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie 

norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un Finanšu komitejas šā gada 

21.janvāra atzinumu, 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (Adrija Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības 

izglītības iestādēs no šā gada 1.janvāra saskaņā ar pielikumu (2.pielikums). 

12.§ 

Par subsīdijām un naudas balvām sportam 2020.gadā 

(Arnis Rozītis) 

Pamatojoties uz domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumu Nr.9 “Par subsīdijām un naudas balvām 

sportam Ādažu novadā” (turpmāk – nolikums), dome izskatīja: 

1. 13 pieteikumus subsīdijas saņemšanai 2020.gadā sacensību rīkošanai Ādažu novadā; 

2. 9 pieteikumus subsīdijas saņemšanai Ādažu novadā reģistrētu sporta organizāciju 

darbības nodrošināšanai; 

3. 35 iesniegumus subsīdijas saņemšanai dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs 

2020.gadā; 

4. pieteikumus 69 sportistiem un 18 treneriem naudas balvu piešķiršanai par 

sasniegumiem sportā 2019.gadā. 

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

7.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, Nolikumu, domes Sporta daļas vadītāja atzinumu un 

finanšu aprēķinu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 21.janvāra atzinumu, 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (Adrija Keiša (LZS) atstāja sēdi), (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt subsīdijas un naudas balvu piešķiršanu (3.pielikums): 

1.1. 12 sporta sacensību rīkošanai Ādažu novadā par kopējo summu 5850 euro 

saskaņā ar pielikumu Nr.1; 

1.2. 29 sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs par kopējo summu 6005 

euro saskaņā ar pielikumu Nr.2; 

1.3. 8 sporta organizāciju darbības nodrošināšanai par kopējo summu 6000 euro 

saskaņā ar pielikumu Nr.3. 

1.4. naudas balvu piešķiršanai 65 sportistiem un 18 treneriem par kopējo summu 

9121,94 euro saskaņā ar pielikumu Nr.4. 

2. Iekļaut šī nolēmuma 1.punktā minēto finansējumu Sporta daļas 2020.gada budžeta 

tāmē. 

3. Uzdot domes Grāmatvedības daļai nolikumā noteiktajā kārtībā izmaksāt subsīdijas un 

naudas balvas šī nolēmuma 1.punktā minētajiem saņēmējiem 10 dienu laikā pēc 

domes 2020.gada budžeta apstiprināšanas.  

13.§ 

Par atbalstu Ādažu novada daudzbērnu ģimenēm 2020.gadā 
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(Kerola Dāvidsone) 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikts, ka daudzbērnu ģimene ir tāda 

ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni (t.sk. audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši 

bērni). Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 

24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. 

Dome ar 2019.gada 22.oktobra lēmumu Nr.195 “Par darba grupas izveidi daudzbērnu ģimeņu 

atbalstam” izveidoja darba grupu, ar mērķi izvērtēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm Ādažu 

novada privilēģiju programmā un piedāvāt risinājumus atvieglojumu un pakalpojumu klāsta 

papildināšanai. Darba grupas izstrādātie priekšlikumi tika izskatīti Finanšu komitejā 

2019.gada 17.septembrī un 10.decembrī, kā arī domes 2019.gada 26.novembra un 

17.decembra sēdē, kas uzdeva darba grupai, domes Juridiskajai un iepirkuma daļai un 

Grāmatvedības daļai līdz pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanai sagatavot 

priekšlikumu par daudzbērnu ģimenes pabalsta piemērošanas un administrēšanas kārtību. 

2019.gada 5.decembrī novadā bija 345 daudzbērnu ģimenes (dati aplūkoti PERS sistēmā). 

Pamatojoties uz domes 2019.gada 17.decembra protokola Nr.28 8.§ “Par atbalstu Ādažu 

novada daudzbērnu ģimenēm 2020.gadā”, darba grupa ierosina domei, sākot ar 2020.gadu 

noteikt ikgadēju vienreizēju naudas pabalstu 50 euro apmērā daudzbērnu ģimenes 

katram bērnam, ja izpildās visi šādi nosacījumi: 

1) daudzbērnu ģimenē kopā (pamata dzīvesvietā) dzīvo visi bērni, t.sk. 

audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esošie bērni) 

2) katrs  bērns ir deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

kārtējā kalendāra gada 1.janvārī, izņemot personas, kas nav sasniegušas 24 gadu 

vecumu, jā tās mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē, profesionālās izglītības 

iestādē vai ir pilna laika klātienes students; 

3) viens no vecākiem ir deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā kārtējā kalendāra gada 1.janvārī.  

Plānotās izmaksas ir iekļaujamas Sociālā dienesta budžeta tāmē (EKK 6259 “Pārējā sociālā 

palīdzība naudā“) un 2020.gadā to varētu izmaksāt 1100 bērniem, kopsummā 55 000 euro. 

Plānoto izmaksu administrēšanas tehniskajam atbalstam 2020.gadā ir paredzami izdevumi 

5500 euro  apmērā domes Administrācijas budžeta tāmē (EKK 2239) datorprogrammatūras 

paplašinājumu izstrādei un ieviešanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt ikgadēju vienreizēju naudas pabalsta 50 euro apmērā noteikšanu izmaksai 

daudzbērnu ģimenes katram bērnam ar 2020.gadu pēc šī nolēmuma 2.punkta izpildes. 

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot saistošo noteikumu projektu 

par šī nolēmuma 1.punktā minētā pabalsta piemērošanas un izmaksāšanas kārtību. 

3. Uzdot domes Grāmatvedības daļai izstrādāt programmatūru šī nolēmuma 1.punktā 

minētā pabalsta piemērotības atbilstības un izmaksu kontrolei. 

4. Uzdot domes finansistam iekļaut pašvaldības 2020.gada budžeta projektā 

nepieciešamos finanšu līdzekļus šī nolēmuma 1.punkta izpildes nodrošināšanai. 

5. Uzdot domes izpilddirektoram organizēt šī nolēmuma izpildes kontroli. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni” 
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(Silvis Grīnbergs) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 64 

(Silvis Grīnbergs) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 

64” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26, 

43 un 45 

(Silvis Grīnbergs) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Attekas ielā 26, 43 un 45” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Biškalni” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova  (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 
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Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 

nav, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Biškalni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 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), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Bārdu ielā 4” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74” un “Jauntiltiņi 75” apvienošanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74” un “Jauntiltiņi 75” 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un Gaujmalas ielā 29 apvienošanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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), Kristīne Savicka (RA), 

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

(Valērijs Bulāns (RA)), (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un Gaujmalas ielā 29 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

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), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.15 “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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23.§ 

Par inženierkomunikāciju pārņemšanu no Cits mežaparks 

(Artis Brūvers) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

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

novadā" projektu 

(Artis Brūvers) 

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

2019.gada 11.decembra vēstuli Nr.1-132/11587 par domes 2019.gada 26.novembra 

saistošajiem noteikumiem Nr.29/2019 “Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kartība 

Ādažu novadā“ (turpmāk – noteikumi), kurā VARAM lūdza precizēt noteikumu atsevišķos 

punktos lietotā saīsinājuma “pašvaldības nozīmes ceļš” formulējumu, terminu saīsinājumus 

(lai tas atbilstu Zemes pārvaldības likuma terminiem), kā arī precizēt noteikumu 23.punkta 

nosacījumus, norādot vai ceļa pārbūvei un atjaunošanai pašvaldība piešķir finansējumu 100 % 

apmērā vai arī nodrošina tikai līdzfinansējumu.   

Dome konstatē, ka noteikumu precizēšana atbilstoši VARAM ieteikumiem ir apjomīga, tāpēc 

ir lietderīgi atcelt pieņemtos, bet spēkā nestājušos noteikumus, izdodot to vietā jaunus.     

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

1. Atcelt domes 2019.gada 26.novembra saistošos noteikumus Nr. 29/2019  “Pašvaldības 

nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kartība Ādažu novadā“. 

2. Pieņemt domes 2020.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.2/2020  “Pašvaldības 

nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kartība Ādažu novadā” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

3. Šī nolēmumā minētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

25.§ 

Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības 

(Artis Brūvers) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu 

pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 
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Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 atsavināšanu 

(Artis Brūvers) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 atsavināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

27.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Inga Švarce) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

28.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve Vējavas 

ielā 2” 

(Inga Švarce) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam 

“Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 2”” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par gozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra lēmumā Nr.227 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” 

(Inga Švarce) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.21 “Grozījumi Ādažu novada domes 26.11.2019. lēmumā Nr.227 

“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam 

“Mežaparka ceļš 5” 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību 

nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par 

līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”” 

(Inga Pērkone) 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā 

Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana””” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par biedrības "Gaujas partnerība" darbību 

(Inga Pērkone) 

Ziņojums (4.pielikums). 

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

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 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, (A.Keiša (LZS) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

33.§ 

Par atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums - Ataru ceļa pārbūve” rezultātiem 

(Karīna Miķelsone) 

Dome 2018.gada 27.novembrī pieņēma lēmumu Nr.267 “Par projektu “Eimuru industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā” un 2019.gada 1.augustā – lēmumu Nr.146 “Par grozījumiem 

2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.267 “Par projektu “Eimuru industriālās teritorijas 

infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides 

uzlabošanai Ādažu novadā””. 

Plkst. 15.37 Adrija Keiša piedalās sēdē. 

Dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2019.gada 19.septembrī noslēdza Vienošanos 

par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.3.3.1.0/15/I/007 īstenošanu iepriekš minēto domes 

lēmumu izpildei.  

Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanas mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Ādažu 
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novada Eimuru industriālajā teritorijā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši 

pašvaldības Attīstības programmai un  balstoties uz komersantu vajadzībām. 

Mērķa izpildei paredzamās kopējās indikatīvās izmaksas ir 2972353 euro, t.sk. būvniecības 

izmaksas 2828753 euro. Būvdarbu izmaksas tiks precizētas pēc iepirkumu procedūras 

rezultātu noskaidrošanas. 

Dome 2019.gada 5.augustā izsludināja iepirkumu “Atkārtots iepirkums – Ataru ceļa pārbūve” 

(ID Nr.ĀND2019/126 (turpmāk – iepirkums)) un domes Iepirkumu komisija 2019.gada 

8.novembrī nolēma piešķirt līguma slēgšanas tiesības A/S “A.C.B.”, jo tās piedāvājums bija 

saimnieciski izdevīgs un finanšu piedāvājumā norādītās būvdarbu izmaksas 1.kārtai ir 

2010970,92 euro bez PVN (protokols Nr.05-30-2019/126-10).  

Viens no minētā iepirkuma pretendentiem 2019.gada 21.novembrī apstrīdēja Iepirkumu 

komisijas lēmumu par atklātā konkursa rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – 

IUB), kas 2019.gada 23.decembrī pieņēma lēmumu Nr.4-1.2/19-188 par atļauju domei slēgt  

līgumu ar konkursa uzvarētāju. 

Konkursa uzvarētāja finanšu piedāvājuma 1.un 2.kārtas kopējā līgumcena  2579929,78 euro 

bez PVN par 9,38% pārsniedz kopējās plānotās būvdarbu izmaksas 2337812,40 euro bez 

PVN. Atbilstoši pieejamiem finanšu līdzekļiem un saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto, 

konkursa uzvarētājs var īstenot 1.kārtas būvdarbus. Esošā projekta ietvaros Ataru ceļa 

pārbūves 2.kārtas būvdarbu veikšanai nepieciešams organizēt atkārtotu iepirkumu procedūru.  

P.BALZĀNS, K.MIĶELSONE, V.BULĀNS, R.KUBULIŅŠ, J.BEĶERS, E.KĀPA debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 1.27.30 – 1.34.14] par: 

1. projekta 1.kārtas kopējo finansējumu un neattiecināmajām izmaksām; 

2. priekšlikumu organizēt atkārtotu iepirkumu projekta 1.kārtai un iespēju saņemt lētākus 

piedāvājumus; 

3. Publisko iepirkumu likuma normu un procedūru skaidrošanu; 

4. informāciju, ka faktiskās Ādažu sākumskolas izbūves izmaksas bija lētākas, nekā 

norādītās iepirkuma rezultātā; 

5. aicinājumu atbalstīt iepirkuma līguma slēgšanu ar iepirkuma uzvarētāju par projekta 

1.kārtu un atkārtotu iepirkuma izsludināšanu projekta 2.kārtai. 

Pamatojoties uz Iepirkumu komisijas 2019.gada 8.novembra lēmumu, domes Projektu 

uzraudzības komisijas šā gada 9.janvāra atzinumu, Attīstības komitejas šā gada 14.janvāra 

atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 21.janvāra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 9 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 

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

(RA), Kristīne Savicka (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), 

"Atturas" – 4 (Gundars Bojārs (LZP), Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova  (S), 

Edvīns Šēpers (LZS)), DOME NOLEMJ: 

1. Slēgt iepirkuma līgumu ar A/S “A.C.B.” par Ataru ceļa pārbūves 1.kārtas būvdarbiem. 

2. Uzdot domes Iepirkumu komisijai organizēt atkārtotu iepirkuma procedūru par Ataru 

ceļa pārbūves 2.kārtas būvdarbu veikšanu. 

34.§ 

Par līguma slēgšanu ar SIA "Garkalnes ūdens" 

(Everita Kāpa) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 
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Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.24 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA 

“Garkalnes ūdens”” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes ūdens” tarifu 

(Aivars Dundurs) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.25 “Par SIA “Garkalnes ūdens” tarifu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

36.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „Taču būda” 

(Everita Kāpa) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.26 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

(Everita Kāpa) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 

20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

38.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju 

(Guntis Porietis) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.27 “Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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39.§ 

Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada pašvaldībā 

(Guntis Porietis) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.1 “Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada 

pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

40.§ 

Par izmaiņām domes amatu sarakstā 

(Laila Raiskuma) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.28 “Par izmaiņām domes amatu sarakstā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

41.§ 

Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā 

(Laila Raiskuma) 

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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.29 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2020.gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

42.§ 

Par pašvaldības 2020.gada budžetu 

(Sarmīte Mūze) 

G.BOJĀRS, S.MŪZE, V.BULĀNS, J.BEĶERS, R.KUBULIŅŠ, G.PORIETIS, 

K.MIĶELSONE, I.GRĪVIŅA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.xx.xx – 0.xx.xx] par: 

1. konta atlikumu, kas daļēji veidojas no pieteiktajām, bet gada laikā neīstenotajām 

investīcijām un ierosinājumu rūpīgāk plānot investīcijas un to izlietojumu, kā arī 

neiekļaut nākamā gada budžetā iepriekšējā gadā neīstenotas investīcijas; 

2. priekšlikumu pašvaldības iestādēm un domes struktūrvienībām sniegt atskaites par 

plānotajām un izpildītajām aktivitātēm, projektiem un investīcijām; 

3. budžeta plānošanas principiem un uzkrājumu veidošanu; 

4. konta atlikuma summas novirzīšanu iezīmētiem mērķiem; 

5. deputātu dalību budžetā plānošanā; 

6. budžetā ieplānoto finansējumu rotaļlaukumiem, materiālu izvēli, iepirkumu 

specifikāciju sagatavošanu un alternatīvu materiālu izmantošanu (R.Kubuliņš pauž 

viedokli, ka budžetā noteiktais finansējumus rotaļlaukumiem ir nepamatoti liels, 

K.Miķelsone un I.Grīviņa skaidro iepirkuma sagatavošanas principus un aicina 

deputātus piedalīties iepirkumu specifikāciju izstrādē un izvērtēšanā); 
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7. domes noteikumiem budžeta sagatavošanai un priekšlikumu reizi ceturksnī informēt 

deputātus par projektu izpildi; 

8. priekšlikumu par jaunu investīciju plānu izskatīšanu attiecīgajās komitejās un pozitīva 

atzinuma saņemšanas gadījumā iekļaušanu pašvaldības budžeta projektā.  

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

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

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

Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 1 (Raitis 

Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2020 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 

Par automašīnas Ford Transit izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles 

rīkošanu 

(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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.30 “Par automašīnas Ford TRANSIT izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

44.§ 

Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu 

(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), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

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

nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.31 “Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

45.§ 

Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim “Kadaga 7”-73 

(Artis Brūvers) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:49. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 


