ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 25.februārī

Nr.5

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 15 deputāti:
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA),
Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana KuzminaŽuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne
Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Juris Antonovs, Ināra Briede, Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs,
Everita Kāpa, Nataļja Krasnova, Liene Krūze, Karīna Miķelsone, Sarmīte Mūze, Guntis
Porietis, Inga Švarce
citi: Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Par Ādažu novada domes šā gada 25.februāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada februārī.
Ziņojums par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbību.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 “Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”.
Par pašvaldības zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”.
Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Asteres”.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lāceņu ielā 5.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mākonīši”.
Par nekustama īpašuma Gaujas iela 41 zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”.
Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai.
Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu.
Par dalību “Rimi Riga maratonā 2020”.
Par nolikuma "Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar
dvēseli 2020”" projektu.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma “Ziemeļvēji” sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu.
Par pašvaldības mantas iznomāšanu.
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”.
Par zemes gabala noteikšanu apbūves tiesībām autostāvvietas izbūvei Gaujas iela 16.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.291 ”Par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas
kārtību”.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos
Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”.
Par grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 22.augusta saistošajos noteikumos
Nr.30/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”.
Par nolikuma “Ādažu novada būvvaldes nolikums” projektu.
Par nolikuma “Ādažu novada administrācijas nolikums” projektu
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 28.augusta noteikumos
“Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība”.
Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā.
Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka komandējumu uz Briseli
(Beļģijā) šā gada 26.februārī.
Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no speciālās izglītības iestādes.

1.§
Par Ādažu novada domes šā gada 25.februāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks)
Ierosina:
1. svītrot darba kārtības 10.jautājumu “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Ielejas””, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju;
2. papildināt darba kārtību ar 32.jautājumu “Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no
speciālās izglītības iestādes”.
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 25.februāra sēdes darba kārtību.
2.§
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada februārī
(Guntis Porietis)
1.

Izpildītie:
1.1. domes 28.01.2020. lēmumi:
1.1.1. Nr.2 “Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu”;
1.1.2. Nr.15 “Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma
projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un
Vējupi””;
1.1.3. Nr.16 “Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības” – daļā par
līguma projekta sagatavošanu;
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1.1.4. Nr.17 “Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu pašvaldības
īpašumā” – daļā par līguma sagatavošanu;
1.1.5. Nr.22 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību nodibināšanu
īpašumam “Mežaparka ceļš 5”” – daļā par līguma sagatavošanu;
1.1.6. Nr.24 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes
ūdens””’;
1.1.7. Nr.25 “Par SIA “Garkalnes ūdens” tarifu”;
1.1.8. Nr.31 “Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu” – daļā par līguma projekta
sagatavošanu;
1.1.9. Nr.30 “Par automašīnas Ford TRANSIT izsoles atzīšanu par nenotikušu un
atkārtotas izsoles rīkošanu”. Automašīna tika pārdota atkārtotā izsolē par 440
euro.
1.2. domes 11.02.2020. lēmumi:
1.2.1. Nr.32 “Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Palīdzēsim.lv””;
1.2.2. Nr.33 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā” – daļā par projekta
pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.
2.

Cita būtiska informācija
2.1. pieņemti domes Saimniecības un infrastruktūras daļas telpu remontdarbi Pirmā iela
42A, Ādažos, daļā par ūdens apgādes sistēmas ierīkošanu, sienu apdari, grīdu un
elektrosistēmas remontu, kā arī logu un durvju nomaiņu, kopā par 42000 euro;
2.2. pašvaldības iestādēs tika veiktas gada inventarizācijas un būtiski pārkāpumi netika
konstatēti;
2.3. šā gada 31.janvārī norisinājās pašvaldības pasākums “Sporta laureāts 2019”, kura
laikā tika pasniegti 33 pateicības raksti par ieguldījumu sporta attīstībā Ādažos
2019.gadā, kā arī 82 pateicības raksti par augstiem sasniegumiem sportā 17 treneriem
un 65 sportistiem. Informācija par pasākumu: https://www.adazi.lv/wpcontent/uploads/2020/02/av022020WEBc.pdf;
2.4. pašvaldības 2020.gada budžets ir nodots izpildei iestādēm un struktūrvienībām;
2.5. pašvaldības 2020.gada galveno pasākumu plāns un centralizēto iepirkumu plāns ir
apstiprināti ar domes rīkojumu. Pasākumu plānā ir noteikti 640 uzdevumi, bet
iepirkumu plānā 131 iepirkums. Pieredze liecina, ka gada laikā gan uzdevumu, gan
iepirkumu skaits palielināsies vēl par aptuveni 30 %. Informācija par domes
iepirkumiem ir publicēta: https://www.adazi.lv/tender/;
2.6. izpilddirektors apstiprināja SIA “Ādažu Namsaimnieks” un SIA “Ādažu Ūdens”
bezdeficīta budžetus 2020.gadam un dalībnieku sapulču protokoli ir publicēti
kapitālsabiedrību tīmekļvietnēs. Informācija: https://adazunamsaimnieks.lv/wpcontent/uploads/2020/01/Bud%C5%BEets-2020.pdf; http://adazuudens.lv/publiskainformacija/;
2.7. domes PVN projekta darba grupa panāca Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas
būvprojekta neattiecināmo izmaksu iekļaušanu PVN atmaksas kategorijā un VID
atmaksāja domei 27719 euro.
2.8. domes Saimniecības un infrastruktūras daļa veica kafejnīcas telpu kosmētisko
remontu ēkā Gaujas iela 33A un telpas sagatavotas nomas tiesību izsolei;
2.9. Ādažu pašvaldības policija šā gada 7.februārī apsekoja vairākas tirdzniecības vietas
Ādažos un konstatēja, ka trīs no tām pārdevēji pārdeva alkoholiskos dzērienus
nepilngadīgām personām. Pārdevējiem un tirdzniecības vietu īpašniekiem tika
piemērots naudas sods.
2.10. šā gada 24.februārī Ādažu sākumskolas ēkā viesojās starptautiskās vidusskolas
“Ekziperī” 12 pārstāvji (skola atrodas Piņķos, Babītes novadā) un interesējās par ēkas
projektētāju un būvnieku, lai ar tiem apsvērtu skolas paplašināšanas iespējas Piņķos.
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Tikšanās laikā pārstāvji neizskatīja iespēju un neizrādīja interesi par iespēju nomāt
Ādažu sākumskolas telpas savām vajadzībām.
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Ziņojums par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbību
(Artis Brūvers)
Informē, ka, stājoties spēkā domes 2019.gada 17.decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.40/2019 “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”, dome pārdeva 80
licences (cena – 10 euro dienā).
M.SPRINDŽUKS ierosina informēt NBS karavīrus par iespējām makšķerēt novadā, ņemot
vērā NBS pārstāvju interesi šajā jomā, kā arī gida pakalpojumos.
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
4.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 “Par
pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.35 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra
lēmumā Nr.29 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020. gadā””
un sagatavot to parakstīšanai.
5.§
Par pašvaldības zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”
(Linda Tiļuga)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.36 “Par pašvaldības zemesgabalu nomas maksu pasākumā “Gaujas
svētki Ādažos”” un sagatavot to parakstīšanai.
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6.§
Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
(Pēteris Balzāns (RA))
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.37 “Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē
ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Asteres”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.38 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam
“Asteres”” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lāceņu ielā 5
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.39 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lāceņu
ielā 5” un sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mākonīši”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.40 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Mākonīši”” un sagatavot to parakstīšanai.
10.§
Par nekustama īpašuma Gaujas iela 41 zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.41 “Par nekustama īpašuma “Gaujas iela 41” zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
11.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, "Nebalso" – 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.42 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Mēnessgaismas”” un sagatavot to parakstīšanai.
12.§
Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai
(Silvis Grīnbergs)
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, "Nebalso" – 1 (Māris Sprindžuks (RA)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.43 “Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu
(Gundars Bojārs (LZP))
G.BOJĀRS, R.KUBULIŅŠ, M.SPRINDŽUKS, V.BULĀNS, J.BEĶERS, A.BRŪVERS,
P.BALZĀNS, J.NEILANDS, K.DĀVIDSONE, G.PORIETIS, E.ŠĒPERS debatē par [sēdes
audioieraksts tehnisko iemeslu dēļ nav pieejams]:
1. domes Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas priekšlikumiem projekta
konceptam (rekreācijas infrastruktūras attīstību pie ūdenstilpnēm un tūrisma attīstību
novadā);
2. darba grupas sastāvu;
3. sadarbību ar valsts iestādēm, biedrībām, uzņēmējiem un citām iesaistītajām
organizācijām;
4. nepieciešamību izstrādāt dabas resursu un pārvaldības stratēģiju;
5. zinātniski-pētniecisko projektu īstenošanu dabas aizsardzības jomā (J.Neilands
informē par RTU sadarbības projektu par pareizo dabas procesu izpratni: noslēgtais
dabas/resursu cikls);
6. priekšlikumu iesaistīt projekta koncepta sagatavošanā profesionāļus ar atbilstošu
izglītību un pieredzi;
7. nepieciešamību noformulēt projekta mērķi un uzdevumus, kā arī sagaidāmo rezultātu;
8. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu un sagatavot darba uzdevumu projektam;
9. projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu un termiņu projektu īstenošanai.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Kerola
Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova
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(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA),
Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 1 (Valērijs
Bulāns (RA)), "Atturas" – 1 (Pēteris Balzāns (RA)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.44 “Par LIFE programmas projekta koncepta sagatavošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par dalību “Rimi Riga maratonā 2020”
(Liene Krūze)
Šā gada 17.maijā notiks valsts mēroga sporta pasākums “Rimi Riga Maratons 2020” un
Ādažu novada pašvaldības 44 amatpersonas un darbinieki ir gatavi tajā piedalīties, t.sk. 6 km
distancē – 32 dalībnieks, 10 km – 9 dalībnieki, 21 km – 2 dalībnieki un 42 km – 1 dalībnieks.
Dalībai maratonā ir noteikta dalības maksa. Plānotās kopējās izmaksas ir 789 euro.
Minētais pasākums atbilst Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidēja termiņa
prioritātes VTP6: “Attīstīts tūrisms, atpūta un brīvā laika pavadīšanas iespējas” rīcības
virziena RV6.2: “Veicināt tūrisma, sporta un rekreācijas infrastruktūras attīstību” uzdevumam
U6.2.1: “Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību”.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7.
panta piekto daļu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) uzdevumu U6.2.1., kā
arī Finanšu komitejas šā gada 18.februāra atzinumu,
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), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA),
Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas"
– 2 (Raitis Kubuliņš (LZP), Pēteris Pultraks (RA)), DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt 44 pašvaldības darbinieku un amatpersonu dalību sporta pasākumā “Rimi
Riga Maratons 2020”.
2. Nodrošināt šī nolēmuma 1.punkta izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus no
Pārvaldes budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 2239).
3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt izpilddirektoram.
15.§
Par nolikuma “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar
dvēseli 2020”” projektu
(Karīna Miķelsone)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.1 “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli 2020”” un sagatavot to parakstīšanai.
16.§
Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu
(Inga Švarce)
Atklāti balsojot, ar 15 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

7

Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.45 “Par neapbūvēta zemes starpgabala atsavināšanu” un sagatavot
to parakstīšanai.
17.§
Par nekustamā īpašuma “Ziemeļvēji” sadalīšanu
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.46 “Par nekustamā īpašuma “Ziemeļvēji” sadalīšanu” un sagatavot
to parakstīšanai.
18.§
Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.47 “Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
19.§
Par pašvaldības mantas iznomāšanu
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.48 “Par pašvaldības mantas iznomāšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
20.§
Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Namsaimnieks”
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.49 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu
Namsaimnieks”” un sagatavot to parakstīšanai.
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21.§
Par zemes gabala noteikšanu apbūves tiesībām autostāvvietas izbūvei Gaujas iela 16
(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), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.50 “Par zemes gabala noteikšanu apbūves tiesībām autostāvvietas
izbūvei Gaujas iela 16” un sagatavot to parakstīšanai.
22.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.291 ”Par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.51 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā
Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to
parakstīšanai.
23.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajos noteikumos
Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību”
(Juris Antonovs)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2019.gada
26.novembra saistošajos noteikumos Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas
darbības un uzturēšanas kārtību”” un sagatavot tos parakstīšanai.
24.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos
Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”
(Nataļja Krasnova)
Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā
gada 23.janvāra vēstuli (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/268) par domes 2019.gada 17.decembra
saistošajiem noteikumiem Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanas kārtību” (turpmāk – noteikumi), kurā VARAM neizteica iebildumus, bet
aicināja precizēt Noteikumu atsevišķus punktus.
Dome izvērtēja VARAM vēstuli un daļēji piekrīt ierosinājumiem.
Dome piekrīt svītrot noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma “Par pašvaldībām”
14.panta pirmās daļas 3.punktu un papildināt to ar atsauci uz likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5.panta 1.1 daļu. Tāpat, noteikumos lietots apzīmējums “invalīds” ir aizstājams ar
9

apzīmējumu “persona ar invaliditāti”. Dome atzīst par pamatotu norādi, ka uz noteikumu
12.1.apakšpunktu nav attiecināmi noteikumu 9.1.-9.4., 26.5.apakšpunktos noteiktie
ierobežojumi.
Dome nepiekrīt ierosinājumam, ka pašvaldība nav tiesīga vērtēt, vai nekustamā īpašuma
nodokļa (turpmāk – NĪN) maksātājam ir citi parādi pašvaldībai, ne tikai NĪN parāds. Ņemot
vērā, ka NĪN atvieglojumi ir domes NĪN maksātāju atbalsts, tad domei ir arī tiesības noteikt
nosacījumus, kādi jāievēro, lai saņemtu atvieglojumus. Domes ieskatā atvieglojumu
saņemšana nav pieļaujama, ja NĪN maksātajam ir parāds domei (ne tikai NĪN parāds), jo tas
nemotivē personu izpildīt savas saistības pret domi.
Dome nepiekrīt ierosinājumam, ka personām, kurām paredzēti atvieglojumi, nav
nepieciešams iesniegt iesniegumu. Pirmkārt, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzību
regulējošo normatīvo aktu prasībām, domei nav tiesību iegūt un apstrādāt fizisko personu
datus bez personas piekrišanas, tāpēc iesniedzot iesniegumu, persona apliecina, ka piekrīt
personas datu iegūšanai un apstrādei no pašvaldībai pieejamiem resursiem. Otrkārt, iesniedzot
iesniegumu, persona apliecina, ka tā neveic saimniecisko darbību īpašumā, neiznomā to un
nenodod to lietošanā citām personām. Pretējā gadījumā domei būtu jāvērtē, vai NĪN
atvieglojums nav kvalificējams kā valsts atbalsts saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013.gada
18.decembra regulu Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un
108.panta piemērošanu de minimis atbalstam un Komercdarbības atbalsta kontroles likuma
prasībām. Bez tam, saimnieciskās darbības veikšana noteikumu 12.punktā minētām personām
ir šķērslis atvieglojuma saņemšanai. Treškārt, persona var atbilst vairākām NĪN atvieglojumu
kategorijām, bet, ņemot vērā, ka atvieglojumu var saņemt tikai atbilstoši vienam, personai
vislabvēlīgākajām nosacījumam, tikai iesniegumā persona var norādīt atbilstoši kādam
nosacījumam tā vēlas saņemt atvieglojumu.
Ņemot vērā, ka daļai no ierosinājumiem dome neiebilst, ir lietderīgi veikt grozījumus
noteikumos.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, atklāti balsojot,
atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2020 “Grozījumi 2019.gada 17.decembra
saistošajos noteikumos Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanas kārtību”” un sagatavot tos parakstīšanai.
25.§
Par grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 22.augusta saistošajos noteikumos
Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”
(Everita Kāpa)
Dome izskatīja VARAM šā gada 21.janvāra vēstuli Nr.1-18/593 saistībā ar SIA “Rīgas
ūdens” sniegtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Ādažu novada
teritorijā (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/235), kur dome 2019.gada 25.jūnijā veica grozījumus
saistošajos noteikumos Nr. 30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtībā
Ādažu novadā“ (turpmāk – noteikumi), iekļaujot atsauci uz Rīgas domes saistošajiem
noteikumiem, kas attiektos uz Ādažu novada iedzīvotājiem, kuri saņem sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus no SIA “Rīgas ūdens”, un par minētajiem noteikumiem
dome saņēma pozitīvu VARAM atzinumu. Savā vēstulē VARAM informē, ka no juridiskā
viedokļa izanalizējot līdzīgu esošo situāciju pakalpojumu sniegšanas jomā arī citās Pierīgas
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pašvaldībās VARAM secināja, ka noteikumos tieša atsauce uz citas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem nav korekta.
VARAM norāda, ka pakalpojuma sniedzēja pienākumus var noteikt līgumā par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu, bet saistības starp ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniedzēju un lietotāju regulē starp pusēm noslēgtais privāttiesiskais līgums.
Ņemot vērā iepriekš minēto, VARAM lūdz precizēt noteikumus un neiekļaut tiešu atsauci uz
Rīgas domes saistošiem noteikumiem.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada
22.augusta saistošajos noteikumos Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai.
26.§
Par nolikuma “Ādažu novada būvvaldes nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.2 “Ādažu novada būvvaldes nolikums”.
27.§
Par nolikuma “Ādažu novada administrācijas nolikums” projektu
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.3 “Ādažu novada administrācijas nolikums”.
28.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un
sagatavot tos parakstīšanai.
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29.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 28.augusta noteikumos “Pašvaldības
budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība”
(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), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.2 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 28.augusta
noteikumos Nr. 10 “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība””.
30.§
Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā
(Sarmīte Mūze)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4/2020 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2020.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
31.§
Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka komandējumu uz Briseli
(Beļģijā) šā gada 26.februārī
(Māris Sprindžuks (RA))
Dome izskatīja Ādažu novada pašvaldībā saņemto Ādažu novada domes priekšsēdētāja Māra
Sprindžuka šā gada 21.februāra iesniegumu par komandējumu saskaņošanu dalībai Eiropas
Savienības Reģionu komitejas CIVEX komisijas sēdē 2020.gada 26.februārī Briselē (Beļģijā),
neatmaksājot komandējumu izdevumus. Māris Sprindžuks ir Latvijas delegācijas sastāvā
iekļauts Latvijas delegācijas pastāvīgā komisijas locekļa oficiāls aizvietotājs.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 62. panta pirmās
daļas 2. punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi” 2.punktu
un domes 2020.gada 28.janvāra noteikumiem „Par komandējumiem un darba braucieniem
Ādažu novada pašvaldībā”,
atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piekrist Ādažu novada domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka dalībai Eiropas
Savienības Reģionu komitejas CIVEX komisijas sanāksmē šā gada 26.februārī, Briselē
(Beļģija), (nemaksājot komandējuma naudu).
2. Uzdot domes priekšsēdētāja amata pienākumus Māra Sprindžuka prombūtnes laikā
veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam.
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32.§
Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no speciālās izglītības iestādes
(Ināra Briede)
Atklāti balsojot, ar 15 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), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars
Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.52 “Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no speciālās
izglītības iestādes” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 15:44.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2020.gada ________________
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