
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 30.jūnijā                                       Nr.13 

 

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 12 deputāti:  

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), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Pēteris Balzāns (RA), Adrija Keiša (LZS), Liāna Pumpure 

(RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki: Laura Breidaka, Ināra Briede, Silvis Grīnbergs, Everita Kāpa, 

Karīna Miķelsone, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Nadežda Rubina. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 30.jūnija sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada jūnijā. 

3. Ziņojums par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” darbu. 

4. Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai Ādažu vidusskolā. 

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

6. Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm" projektu. 

7. Par tirdzniecības vietām. 

8. Par nekustamā īpašuma “Līči” sadalīšanu. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Krauķi”. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 41. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 34. 

13. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

14. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

15. Par Ādažu novada domes 2003.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā 

Baltezera apsaimniekošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem. 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.18 “Par 

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

un Vējupi”. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra nolikumā Nr.2 “Ādažu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”. 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra nolikumā 

“Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums”. 

19. Par noteikumu "Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā" projektu. 

20. Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei. 

21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175  “Par Mežu 

un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”. 

22. Par precizējumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”. 

23. Par I.Briedes un J.Prišpetjevas ievēlēšanu par Ādažu novada bāriņtiesas locekļiem. 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra lēmumā Nr.33 “Par 

maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu”. 

25. Par pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi. 

26. Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā. 

27. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

28. Par naudas balvas piešķiršanu P.Balzānam. 

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

20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 30.jūnija sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks) 

Ierosina svītrot no domes šā gada 30.jūnija sēdes darba kārtības 21.jautājumu “Par projekta 

“Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu” pirmās daļas 2.kārtas īstenošanas 

tehniskajiem risinājumiem”, papildināt darba kārtību ar 28.jautājumu “Par naudas balvas 

piešķiršanu P.Balzānam” un 29.jautājumu “Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 

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

saistošie noteikumi””. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 30.jūnija sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada jūnijā 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi:  

1.1. 2020.gada 25.februāra lēmums Nr.45 “Par neapbūvēta zemes starpgabala 

atsavināšanu” (“Rīgas gatve 44A”, 358 m2 platībā); 

1.2. 2020.gada 24.marta lēmumi Nr.62 “Par hidroloģiskās monitoringa stacijas 

izvietošanu” un lēmums Nr.70 “Par pašvaldības zemes gabala daļas nomas tiesību 

izsoli Gaujas iela 7”; 

1.3. 2020.gada 21.aprīļa lēmums Nr.79 “Par ēdināšanas pabalstu skolēniem ārkārtējā 

situācijā”; 

1.4. 2020.gada 28.aprīļa lēmums Nr.92 “Par 2017.gada 22.decembra lēmuma Nr.289 “Par 

projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu” izpildi”; 

1.5. 2020.gada 26.maija lēmumi: 

1.5.1. Nr.117 “Par projekta ““Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu 

Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu””  otro daļu”; 
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1.5.2. Nr.124 “Par projektu “Garās distances pārrobežu pārgājiena maršruts 

“MEŽTAKA”” – daļā par sadarbības līguma noslēgšanu;  

1.5.3. Nr.131 “Par nomas tiesību  izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai 

“Gaujas iela 7”” – daļā par līguma noslēgšanu;  

1.5.4. Nr.132 “Par apbūves tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu zemesgabala daļai 

Gaujas iela 16”. 

1.6. 2020.gada 9.jūnija lēmums Nr.136 “Par patapinājuma līgumu temperatūras 

mērīšanas ierīces izmantošanai Ādažu vidusskolas sākumskolā” – daļā par 

patapinājuma līguma noslēgšanu. 

2. Cita būtiska informācija 

2.1. Pabeigta Ādažu PII “Strautiņš” ēkas rekonstrukcija energoefektivitātes 

paaugstināšanai, kopā par 875 816 eiro; 

2.2. pabeigti pēdējie remontdarbi domes Saimniecības un infrastruktūras daļas (turpmāk – 

SID) jaunajā izvietojuma vietā – Pirmā iela 42A par 21999 euro, un no šā gada 

6.jūlija SID speciālistu darbavietas atradīsies šajā objektā; 

2.3. PSIA “Ādažu slinmīca” veica iepirkumu slimnīcas ēkas fasādes renovācijas 1.kārtai 

(pret publisko ārtelpu vērstām ēkas 3 plaknēm, par 222128 euro un paredzot darbu 

izpildi līdz šā gada 30.novembrim; 

2.4. darbu pašvaldībā ir uzsāka iekšējais auditors Edgars Liepiņš. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Ziņojums par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” darbu 

(Māris Sprindžuks) 

Prezentācija (1.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai Ādažu vidusskolā 

(Sarmīte Mūze, Česlavs Batņa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.141 “Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanai Ādažu vidusskolā” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

(Ināra Briede) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.142 “Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par saistošo noteikumu "Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm" projektu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18/2020 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu 

ģimenēm” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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7.§ 

Par tirdzniecības vietām 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.143 “Par tirdzniecības vietām” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma “Līči” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Līči” sadalīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Krauķi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.145 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Krauķi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Koku ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lemumu Nr.146 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Koku ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 41 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.147 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Gaujas ielā 41” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 34 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.148 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Draudzības ielā 34” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.149 “Par nomas līguma termiņa pagarināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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14.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.150 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

15.§ 

Par Ādažu novada domes 2003.gada 15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera 

apsaimniekošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 

(Laura Breidaka) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (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), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.19/2020 “Par Ādažu novada domes 2003.gada 

15.jūlija saistošo noteikumu Nr.21 “Lielā Baltezera apsaimniekošanas noteikumi” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem” un sagatavot tos parakstīšanai. 

16.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 29.janvāra lēmumā Nr.18 “Par 

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

un Vējupi” 

(Iveta Grīviņa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.151 “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. 

17.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra nolikumā Nr.2 “Ādažu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.9 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra 

nolikumā Nr.2 “Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra nolikumā 

“Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums” 

(Jevgēnija Sviridenkova) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.10 “Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra 

nolikumā “Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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19.§ 

Par noteikumu “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu 

(Jevgēnija Sviridenkova) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.8 “Dokumentu aprites kārtība Ādažu novada pašvaldībā” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

20.§ 

Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes sadarbību Ādažu novada 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei 

(Karīna Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.152 “Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes 

sadarbību Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija lēmumā Nr.175  “Par Mežu 

un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu” 

(Raitis Kubuliņš (LZP)) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.153 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.jūlija 

lēmumā Nr.175  “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par precizējumiem Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 “Par 

pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā” 

(Laila Raiskuma) 

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

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

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

un ņemot vērā, ka konstatēta kļūda domes šā gada 28.janvāra lēmumā Nr.39 “Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā” un konkrēti – lēmuma nolēmumu sadaļas 

2.punkta pielikumā “GRĀMATVEDĪBAS DAĻA” ir pārrakstīšanās kļūda Anetes Vaivades 

amata nosaukumā, 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Precizēt domes 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 “Par pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgām 2020.gadā” pielikumu “GRĀMATVEDĪBAS DAĻA” un 

izteikt to šādā redakcijā: 

ĀDAŽU NOVADA DOMES 

DARBINIEKU (AMATPERSONU) 

ATALGOJUMU SARAKSTS 2020.GADAM 

 Vārds, uzvārds Amata nosaukums 
Max 

alga  

2020. 

amatalga  
slodze 

 GRĀMATVEDĪBAS DAĻA 

1 Anete Vaivade 

daļas vadītājs/galvenais 

grāmatvedis 1917 1821 
1 
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2 Kristīne Punenova galvenā grāmatveža vietnieks 1382 1282 1 

3 Dina Pumpure vec.grāmatvedis 1287 1160 1 

4 Inguna Kozlovska vec.grāmatvedis 1287 1160 1 

5 Vakance vec.grāmatvedis 1287 1160 1 

6 Annija Veita vec.grāmatvedis 1287 1160 1 

7 Elīna Bahmane vec.grāmatvedis 1287 1160 1 

8 Velta Kirša grāmatvedis 1190 1071 1 

9 Vera Saleniece NĪN administrators 1287 1160 1 

10 Arnis Osis  NĪN administratora palīgs 1093 705 0,6 

23.§ 

Par I.Briedes un J.Prišpetjevas ievēlēšanu par Ādažu novada bāriņtiesas locekļiem 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.154 “Par I.Briedes un J. Prišpetjevas ievēlēšanu par Ādažu novada 

bāriņtiesas locekļiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 24.februāra lēmumā Nr.33 “Par 

maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta apliecināšanu” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par" (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), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.155 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 

24.februāra lēmumā Nr.33 “Par maksas pakalpojuma noteikšanu par paraksta 

apliecināšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par pašvaldības 2020.gada budžeta izpildi 

(Sarmīte Mūze) 

Pašvaldības 2020.gada budžeta izpilde (2.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

26.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (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), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks 

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

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.20/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 

28.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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27.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu 

atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir 

tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra 

nedēļām, neskaitot svētku dienas. Domes 2017.gada 28.novembra Darba samaksas noteikumu 

20.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais 

atvaļinājums, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un 

papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, un, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, 

domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts 40% apmērā no mēnešalgas, 

domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka šā gada 15.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-

18/20/1661) ar lūgumu piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 14 kalendāra dienas, tai 

skaitā apmaksātas 10 darba dienas no šā gada 6.jūlija līdz 19.jūlijam, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 

14 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 10 darba dienas no šā gada 6.jūlija līdz 

19.jūlijam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 40% apmērā no mēnešalgas. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju 

M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 

28.§ 

Par naudas balvas piešķiršanu P.Balzānam 

(Laila Raiskuma) 

Domes priekšsēdētāja vietnieks P.Balzāns sekmīgi un rezultatīvi pārraudzīja pašvaldības 

izglītības iestāžu darbu valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, no šā gada 12.marta līdz 

9.jūnijam nodrošinot izglītības procesa nepārtrauktību un ar tā īstenošanu saistītos steidzami 

veicamos pasākumus izglītības iestāžu darba organizācijai iepriekš nepieredzētos apstākļos. 

P.Balzāna ieguldījums ir uzskatāms par būtisku vienas no pašvaldības pamatfunkcijām izpildē 

– izglītības pieejamības un nepārtrauktības nodrošināšanā. Domes 2017.gada 28.novembra 

noteikumu Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 53. punktā noteikts, 

ka naudas balvu var piešķirt sakarā ar domei svarīgu notikumu vai sasniegumu, ņemot vērā 

viņa ieguldījumu tā sasniegšanā. Minēto noteikumu 59.punktā noteikts, ka naudas balvas 

vēlētām amatpersonām piešķir ar domes lēmumu. 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumu Nr. 11 “Ādažu 

novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 53.1. un 59. punktu, 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam naudas balvu 500 euro apmērā. 

2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai izmaksāt naudas balvu P.Balzānam līdz šā gada 

10.jūlijam 

29.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 

“Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.21/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 2012.gada 

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

kārtības saistošie noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:47. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 

 


