
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDE 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020. gada 24. martā                              Nr. 7 

 

Sēde sasaukta likumā “Par pašvaldībām” un 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 Kuzmina- Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA) (no plkst. 14:03), Pēteris Pultraks 

(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners 

(RA)(attālināti). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki: Ivo Bērziņš, Ināra Briede, Monika Griezne, Silvis Grīnbergs, Inita 

Henilane, Everita Kāpa, Volli Kukk, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, Inga Pērkone, Nadežda 

Rubina, Laila Raiskuma, Arnis Rozītis, Inga Švarce. 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks 

Oskars Feldmanis. 

Sēdi protokolē: Sintija Tenisa.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 24.marta sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu. 

3. Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem 

Ādažu  novadā” projektu. 

4. Par sociālā dzīvokļa ststusa noteikšanu. 

5. Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

6. Par nekustamā īpašuma “Vīteri” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu. 

7. Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” detālplānojuma atcelšanu. 

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalnieši”. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Imantu ielā 26. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vectiltiņi”. 

12. Par Attīstības programmas (2016-2022) Uzraudzības ziņojumu par 2019.gadu. 

13. Par Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa nolikumu. 

14. Par hidroloģiskās monitoringa stacijas Alderi izvietošanu. 

15. Par automašīnu demontāžas un tehniskās apkopes darbību. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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16. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla 

palielināšanu. 

17. Par fotokonkursa “Mans Ādažu novads” 2020.gada nolikumu. 

18. Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā. 

19. Par skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos. 

20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.200 “Par pakalpojumu 

cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš””. 

21. Par subsīdijām sportam Ādažu novadā. 

22. Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ādažu novada 

publiskajās ūdenstilpēs”. 

23. Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij. 

24. Par telpu nomu Gaujas ielā 16, Ādažos. 

25. Par pašvaldības zemes gabala Gaujas iela 7 daļas nomas tiesību izsoli. 

26. Par Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem. 

27. Par izmaiņām izmaiņām Būvvaldes struktūrā. 

28. Par izmaiņām Grāmatvedības daļas struktūrā. 

29. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā. 

30. Par automašīnas Ford Transit izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

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

Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

32. Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā. 

33. Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā. 

34. Par programmu “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2020”. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

35. Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā. 

36. Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 24.marta sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks) 

Ierosina papildināt darba kārtību ar 34. jautājumu “Par programmu “Nordic-Baltic Mobility 

Programme for Public Administration 2020””, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstirpināt domes šā gada 24. marta sēdes darba kārtību. 

Plkst.14.03 Jānis Neilands piedalās sēdē. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi 

28.01.2020. lēmums Nr.22 “Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību 

nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5””. 

28.01.2020. lēmums Nr.27 “Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju”. 

28.01.2020. lēmums Nr.30 “Par automašīnas Ford TRANSIT izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”. 

11.02.2020. lēmums Nr.33 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā” – daļā par 

projekta pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā. 

11.02.2020. lēmums Nr.34 “Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim “Kadaga 7”-73”. 
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25.02.2020. lēmums Nr.49 “Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu 

Namsaimnieks””. 

2. Neizpildītie domes lēmumi 

28.01.2020. lēmums Nr.16 “Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības”. 

SIA “Ādažu Ūdens” nav izdevies pārņemt no biedrības ciemata “Cits Mežaparks” ūdens un 

kanalizācijas maģistrālo tīklu domājamās daļas, jo vairāki īpašnieki tam nepiekrīt. 

3. Cita būtiska informācija 

Pašvaldības iestādēs operatīvi ieviestas valstī izsludinātās ārkārtas situācijas procedūras 

izglītības iestādēs, pašvaldības attālinātiem pakalpojumiem un domes administrācijas darba 

organizācijai. Aktuālās ziņas par pašvaldības darbu un pakalpojumiem tiek operatīvi 

publiskota domes tīmekļvietnē https://www.facebook.com/adazilv. Prakse pierāda, ka 

daudzus darba un pakalpojumu saņemšanas jautājumus var atrisināt attālināti, taupot 

apmeklētāju un darbinieku laiku. Vēl jo vairāk – attālināta darba apstākļos rezultāti ir 

līdzvērtīgi, bet daudzos gadījumos – pat labāki, nekā darbavietā. 

Atbilstoši likumam par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem saistībā ar COVID-19 izplatību, no 12.marta līdz ārkārtas situācijas atcelšanas 

brīdim, no domes nekustamo īpašumu telpu nomas maksas paredzēts atbrīvot nomniekus, 

kuriem liegta iespēja sniegt komercpakalpojumus vai ir samazināts pakalpojumu apjoms 

pašvaldības izglītības iestādēs.  

Ādažu pašvaldības policija vairākus mēnešus veica sekmīgas preventīvas un 

administratīvas darbības aizliegto narkotisko, apreibinošo un psihotropo vielu lietošanas un 

izplatīšanas samazināšanai jauniešu vidū, t.sk. 5 rezultatīvus kontrolpirkumus, 567 nikotīnu 

saturošu bezdūmu tabakas izstrādājumu izņemšanu, kā arī piemēroja administratīvos līdzekļus 

21 skolēnam un 19 vecākiem. 

Domes realizētā projekta SUNSHINE ietvaros pašvaldība saņēma projekta organizatora 

piekrišanu izlietot projekta finanšu līdzekļus energoefektīvu 39 ielu gaismekļu uzstādīšanai 

Stapriņu ciemā (EUR 6’710), telpu gaismekļu nomaiņai Ādažu Sporta centrā (EUR 3’900), 

ielu gaismekļu armatūru komplektu krājuma papildināšanai (EUR 2’997) un termogrāfa 

iegādei. Darbus paredzēts pabeigt martā. 

Saimniecības un infrastruktūras daļa saņēma jaunu traktoru KUBOTA ST 401 publiskās 

ārtelpas uzkopšanas vajadzībām, par EUR 37’021. 

Izpilddirektors apstiprināja PSIA “Ādažu slimnīca” bezdeficīta budžetu 2020.gadam. SIA 

“Garkalnes ūdens” dalībnieku analoģiska sapulce sasaukta 26.martā. 

Ir veikta pretendentu atlase un tuvākajā laikā darbu pašvaldībā uzsāks jauns būvvaldes 

vadītājs, vecākais grāmatvedis un vides inženieris. 

Ikgadējā Latvijas būvju konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva” Ādažu novada 

sākumskolas ēka saņēma 2.vietu nominācijā “Jauna sabiedriska būve” (kopā bija 10 

nominācijas un 162 pieteikumi). 

G.PORIETIS informē, ka tiek skatītas iespējas domes sēdes rīkot attālināti, ņemot vērā 

ārkārtas situāciju  valstī, saistībā ar COVID-19 izplatību. 

DZ.KRONBERGS informē par tehniskajiem risinājumiem, un vienu no iespējām lietot 

Microsoft Teams sistēmu. Kā piemēru, minot domes deputātu E.Verneru, kurš šajā domes 

sēdē piedalās attālināti. 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA lūdz skaidrot situāciju par domes līdzfinansējuma piešķiršanu 

privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, ņemot vērā, ka valstī izsludinātās ārkārtas 

situācijas dēļ, pirmsskolu izglītības iestāžu apmeklētība ir zema. 

https://www.facebook.com/adazilv
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M.SPRINDŽUKS, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, K.DĀVIDSONE, E.KĀPA debatē par 

iespējamo pašvaldības atbalstu privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.09.20 – 0.17.39]. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem 

Ādažu  novadā” projektu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10/2020 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas 

izdevumi izglītojamajiem Ādažu  novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

4.§ 

Par sociālā dzīvokļa ststusa noteikšanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.54 “Par sociālā dzīvokļa ststusa noteikšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.55 “Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma “Vīteri” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.56 “Par nekustamā īpašuma “Vīteri” detālplānojuma īstenošanas 

kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” detālplānojuma atcelšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.57 “Par nekustamo īpašumu “Augšvairogi” un “Mazvairogi” 

detālplānojuma atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kalnieši” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.58 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Kalnieši”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Imantu ielā 26 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.59 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Imantu 

ielā 26” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Vilmas” un Asteru ielā 7 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.60 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Vilmas” un Asteru ielā 7” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vectiltiņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.61 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Vectiltiņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par Attīstības programmas (2016-2022) Uzraudzības ziņojumu par 2019.gadu 

(Inga Pērkone) 

Ādažu novada dome ar 26.01.2016. lēmumu Nr.9 “Par Ādažu novada attīstības programmas 

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

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

Dome ar 22.10.2019. lēmumu Nr.206 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” aktualizēja Attīstības programmas Rīcības 

plāna un Investīciju plāna uzdevumu termiņus un atbildīgās struktūrvienības. 

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģisko daļu, Domei jāveic ikgadējā uzraudzības 

ziņojuma sagatavošana, t.sk. par veiktajām darbībām mērķu un uzdevumu sasniegšanai, 

darbības rādītāju izpildes progresu, konstatētajām novirzēm no plānotā un to skaidrojumu, kā 

arī secinājumus un ieteikumus darbības uzlabošanai. 

Ir sagatavots Attīstības programmas izpildes uzraudzības ziņojums par 2019.gadu, ietverot: 

1) informāciju par Rīcības plāna uzdevumu izpildi, t.sk., novirzēm no plāna un to 

skaidrojumu (1.pielikums). Informācija sniegta par uzdevumiem, kuru sākuma vai izpildes 

termiņš ir 2019.gads, vai ja uzdevums ir regulāri veicams (1.pielikuma pēdējā aile); 

2) informāciju par Investīciju plāna izpildi, t.sk., novirzes no plāna un to paskaidrojumu 

(2.pielikums). Informācija sniegta par uzdevumiem, kuru sākuma vai izpildes termiņš ir 

2019.gads, vai ja uzdevums ir regulāri veicams (2.pielikuma pēdējā aile); 

3) 2019.gadā īstenoto projektu tabulu (3.pielikums); 

4) informāciju par aktualizētajiem uzraudzības indikatoriem uz 31.12.2019., bez aptaujas 

rezultātiem (4.pielikums). 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu un Attīstības 

komitejas 10.03.2020. atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Apstiprināt Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Uzraudzības 

ziņojumu par 2019.gadu. 

13.§ 

Par Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa nolikumu 

(Inita Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.6 “Konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 

2020” nolikums”. 

14.§ 

Par hidroloģiskās monitoringa stacijas Alderi izvietošanu 

(Ivo Bērziņš) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 62 “Par hidroloģiskās monitoringa stacijas Alderi izvietošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par automašīnu demontāžas un tehniskās apkopes darbību 

(Ivo Bērziņš) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.63 “Par automašīnu demontāžas un tehniskās apkopes darbību” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.64 “Par SIA “Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par fotokonkursa “Mans Ādažu novads” 2020.gada nolikumu 

(Monika Griezne) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.7 “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

18.§ 

Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā 

(Česlavs Batņa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.65 “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu 

vidusskolā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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19.§ 

Par skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos 

(Ināra Briede) 

2019.gadā Ādažu novada dome, kā darba devējs piedalījās Nodarbinātības valsts aģentūras 

(NVA) īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības projektā, piesakot 21 darba vietu jauniešiem 

vecumā no 15 līdz 20 gadiem. 

2020.gadā NVA turpinās minēto projektu, un dome tiek aicināta pieteikt darba vietas 

skolēniem pašvaldības iestādēs vasaras brīvlaikā.  

NVA nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai, kā arī darba vadītāja atalgojumam, 

apmaksās veselības pārbaudi skolēnam, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības 

pārbaudēm, kā arī apdrošinās skolēnu pret nelaimes gadījumiem darba vietā.  

Domei jānodrošina līdzfinansējums darba algai, nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam 

par neizmantoto atvaļinājumu. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba laiku 

jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā 430 eiro pirms nodokļu nomaksas, no 

šīs summas 213 eiro sedz NVA.  

Ņemot vērā 2019.gada pieredzi, 21 jaunietim  plānots piedāvāt darbu bibliotēkā, Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” un Ādažu vidusskolā, kas pašvaldībai radīs finanšu 

izdevumus EUR 6255 apmērā.  

Domes 2020.gada budžeta Izglītības pārvaldes budžeta tāmē ir paredzēti nepieciešamie 

finanšu līdzekļi minētā pasākuma īstenošanai. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pieteikuma iesniegšanu NVA  Rīgas reģionālā filiālē aktīvā nodarbinātības 

pasākuma “Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 

izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanai, 

paredzot 21 darba vietu. 

2. Uzdot domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei I.Briedei iesniegt 

pieteikumu NVA līdz š.g. 3.aprīlim un organizēt skolēnu nodarbinātības pasākumu 

pašvaldībā. 

3. Domes priekšsēdētāja vietniekam nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 

20.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.200 “Par pakalpojumu 

cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”” 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.66 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā 

Nr.200 “Par pakalpojumu cenas un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības 

iestādē “Strautiņš””” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par subsīdijām sportam Ādažu novadā 

(Arnis Rozītis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11/2020 “Par subsīdijām sportam Ādažu novadā” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 
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22.§ 

Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ādažu novada 

publiskajās ūdenstilpēs” 

(Oskars Feldmanis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.67 “Par dalību projektā “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un 

uzraudzība Ādažu novada publiskajās ūdenstilpēs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.68 “Par nekustamā īpašuma nodošanu valstij” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

24.§ 

Par telpu nomu Gaujas ielā 16, Ādažos 

(Ivo Bērziņš) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.69 “Par telpu nomu Gaujas ielā 16, Ādažos” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

25.§ 

Par pašvaldības zemes gabala Gaujas iela 7 daļas nomas tiesību izsoli 

(Nadežda Rubina) 

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

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

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

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

– nav, “Nepiedalās” – 2 (Valērijs Bulāns (RA), Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.70 “Par pašvaldības zemes gabala daļas nomas tiesību izsoli 

Gaujas iela 7” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumiem 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.3 “Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”. 

27.§ 

Par izmaiņām izmaiņām Būvvaldes struktūrā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.71 “Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

28.§ 

Par izmaiņām Grāmatvedības daļas struktūrā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 



 9 

Pieņemt lēmumu Nr.72 “Par izmaiņām Grāmatvedības daļas struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

29.§ 

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.73 “Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu 

sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par automašīnas Ford Transit izsoles rezultātu apstiprināšanu 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.74 “Par automašīnas atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

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”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

32.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 

28.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.4/2020 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

33.§ 

Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā 

(Guntis Porietis) 

M.SPIRNDŽUKS, J.NEILANDS, K.SAVICKA, E.KĀPA, G.PORIETIS debatē par 

iespējamajiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem ārkārtas situācijā [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.56.00 – 1.07.20]. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.75 “Par atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem 

ārkārtas situācijā” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par programmu “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2020” 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 76 “Par programmu “Nordic-Baltic Mobility Programme for 

Public Administration 2020”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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-SLĒGTĀ DAĻA-  

35.§ 

Par reģistrēšanu sociālo dzīvokļu rindā 

(Everita Kāpa) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

36.§ 

Par bērna uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

(Pēteris Balzāns (RA)) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.14. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        Sintija Tenisa 

 

 

Protokols parakstīts 2020.gada 30.martā 


