
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 28.jūlijā                              Nr.14 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), 

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

Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns 

Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Liāna Pumpure (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ināra Briede, Artis Brūvers, Everita Kāpa, Karīna Miķelsone, 

Inga Pērkone, Andrejs Petskojs, Guntis Porietis, Laila Raiskuma. 

citi: Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks Oskars Feldmanis. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 28.jūlija sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada jūlijā. 

3. Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti par 2020.gada I pusgadu. 

4. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu. 

5. Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai. 

6. Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai. 

7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 un “Marikas”. 

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

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 4. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes”. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bērzu gatvē 3 un Bērzu garvē 

5. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Smilškalnu ielā 19. 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Lāceņu ielā 17 un 

“Stāvkrasti”. 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Drunkas” un 

“Drunkas 2”. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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15. Par nekustamo īpašumu Attekas ielā 33 un Attekas ielā 35 apvienošanu. 

16. Par grozījumu Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma 

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

17. Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu īpašumam Attekas iela 39. 

18. Par projekta “Skola 2030” aprobācijas noslēguma pasākuma rīkošanu Ādažos. 

19. Par izglītojamo uzņemšanu pašvaldības pirmsskolās. 

20. Par saistošo noteikumu "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu 

novadā" projektu. 

21. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā un grozījumiem 

2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām 2020.gadā”. 

22. Par nolikuma "Ādažu pašvaldības policijas nolikums" projektu. 

23. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”. 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.10 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā”. 

25. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra  saistošajos 

noteikumos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”. 

26. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.02.2020 lēmumā Nr.47  “Par nekustamā 

īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu”. 

27. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Garkalnes novada domi par Baltezera kapu 

apsaimniekošanu. 

28. Par grozījumu Ādažu novada domes  2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

29. Par Administratīvās komisijas kompetenci. 

30. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu. 

31. Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 28.jūlija sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

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

Apstiprināt domes šā gada 28.jūlijā sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada jūlijā 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1.1. Domes šā gada 24.marta lēmumi: 

1.1.1. lēmums Nr.65 “Par pirmskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu 

vidusskolā”; 

1.1.2. lēmums Nr.76 “Par programmu “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public 

Administration 2020””; 

1.2. domes šā gada 30.jūnija lēmumi: 

1.2.1. lēmums Nr.141 “Par aizņēmumu pirmsskolas izglītības programmu īstenošanai 

Ādažu vidusskolā”; 

1.2.2. lēmums Nr. 149 “Par nomas līguma termiņa pagarinājumu”. 

1.2.3. lēmums Nr.152 “Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada domes 

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

daļā par sadarbības līguma projekta sagatavošanu. 

2. Neizpildītie domes lēmumi: 
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2.1. Domes šā gada 28.aprīļa lēmums Nr.112 “Par dalību granta projektu konkursā 

“Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās 

saņēmējvalstīs””, jo Ārlietu ministrija neatbalstīja domes projektu sadarbībai ar 

Dušeti pašvaldību (Gruzija); 

2.2. domes 30.jūnija lēmums Nr.151 “Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par 

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

un Vējupi””, jo tiek lūgts termiņa pagarinājums. 

3. Cita būtiska informācija 

3.1. Šā gada 29.jūnijā tika konstatētas Gaujas krasta būtiskas izmaiņas lietusgāžu ietekmē 

šā gada jūnijā un atsevišķās vietās krasts ir bīstami pietuvojies Ādažu aizsargdambja 

ķermeņa pakājei. Dome lūdza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

(turpmāk – VARAM) iesaistīties ārkārtas situācijas seku likvidēšanā, nodrošinot 

finansējumu no valsts budžeta; 

3.2. Ministru kabinets atļāva domei veikt aizņēmumu Valsts kasē 2775000 euro apmērā 

Mežaparka ceļa pārbūvei. Vienlaikus, Aizsardzības ministrija informēja domi, ka 

šogad tā līdzfinansēs būvdarbu izmaksas tikai 50 % apmērā, respektīvi, dome nespēs 

izpildīt aizņēmuma nosacījumus (līdz šā gada beigām izlietot būvniecībai 832500 

euro no aizņēmuma līdzekļiem), tāpēc dome neizmantos šo aizņemšanās iespēju; 

3.3. dome šā gada 19.jūnijā iesniedza VARAM pieteikumu aizņēmumam 1200000 euro 

apmērā Ķiršu ielas rekonstrukcijai, taču saņēma noraidījumu, jo plānotās izmaksas 

pārsniedza aizņēmuma apmēru; 

3.4. Garkalnes novada dome šā gada 30.jūnijā nolēma slēgt vienošanos ar domi par 

pašvaldību sadarbību Baltezera kapu uzturēšanā un tikai sākot no augusta piešķirt 

līdzfinansējumu 20 % apmērā no uzturēšanas izdevumu kopsummas, lai gan 

Garkalnes novada mirušo personu apbedīšanas pakalpojums Baltezera kapos faktiski 

ir pieejams no šā gada 16.aprīļa; 

3.5. ar šā gada 6.jūliju Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs atsāka 

klientu pieņemšanu, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus un prioritāri apkalpojot 

klientus, kuri iepriekš pierakstījušies; 

3.6. domes organizētajā jauno uzņēmēju konkursā tika atbalstīts Baibas Brokas projekts 

adījumu, tamborējumu, somu, aksesuāru ražošanai un meistarklašu vadīšanai, 

piešķirot līdzfinansējumu  1936 euro; 

3.7. pašvaldība piešķīra  biedrībai  “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” un SIA 

“Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu  1425 euro (katrai) tehniskā projekta 

izstrādes izdevumu apmaksai dzīvojamajām mājām Pirmā iela 31 un Pirmā iela 37, 

Ādaži; 

3.8. SIA “Baltijas Elektro sabiedrība” uzstādīja digitālo ķermeņa temperatūras mērīšanas 

ierīci apmeklētāju identificēšanai ar saslimšanas pazīmēm Ādažu sākumskolā; 

3.9. pašvaldība piemēroja līgumsodu 47700 euro Ādažu pirmskolas ēkas rekonstrukcijas 

būvdarbu veicējam SIA “Būvkore” par līguma termiņa neievērošanu; 

3.10. VAS “Latvijas Valsts ceļi” sniedza skaidrojumu domei, ka netiks atjaunots gājēju 

celiņš gar autoceļu V46 Ādaži–Garkalne, jo tas atrodas gan valsts, gan pašvaldības 

īpašumā, gan robežojas ar privāto īpašumu, un LVC nedrīkst veikt darbus ārpus ceļu 

nodalījuma joslas. LVC atjaunos gājēju celiņa pievienojumus pie ceļa brauktuves, 

ietves labošanu tiltam pār Gaujas–Baltezera kanālu, kā arī uzstādīs gājēju drošības 

barjeras. 

R.KUBULIŅŠ, M.SPRINDŽUKS, G.BOJĀRS, G.PORIETIS, J.NEILANDS, V.BULĀNS, 

A.BRŪVERS, E.KĀPA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.05.11 – 0.17.11] par: 

1. Priežu ielas remonta nepieciešamību, plānoto darba apjomu (G.Bojārs pauž viedokli, 

ka Priežu iela ir labā kvalitātē, tā nav blīvi apdzīvota un uz ielas nav intensīva 
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satiksme, līdz ar ko nav nepieciešams šīs ielas remonts, piedāvā izremontēt Inču ielu. 

A.Brūvers skaidro, ka Priežu ielas platums neatbilst maģistrālās ielas platumam); 

2. prasību, plānoto darbu apjomu un standartu (bruģis, asfalts u.c. segums) sagatavošanu 

ielu remontam, iespēju saņemt valsts atbalstu COVID-19 skartajām nozarēm un 

Carnikavas novada domes pieredzi projektu īstenošanā (pašvaldības budžetā 

iekļautajiem projektiem tiek pieprasīts valsts atbalsts); 

3. iepirkuma rezultātiem un nepieciešamību saņemt aizņēmumu ielas remonta 

uzsākšanai. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti par 2020.gada I pusgadu 

(Inga Pērkone) 

Prezentācija (pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, I.PĒRKONE, K.DĀVIDSONE, P.BALZĀNS, K.MIĶELSONE, 

G.BOJĀRS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.25.31 – 0.34.28] par: 

1. biedrības “Gaujas Partnerība” apvienošanos ar biedrībām “Ropažu – Garkalnes 

partnerību” un “Stopiņu un Salaspils partnerību” un biedrības “Gaujas Partnerība” 

darbības plāniem nākamā Ādažu novada un Saulkrastu novada teritorijās (I.Pērkone 

vērš uzmanību, ka biedrība “Jūras zeme” nevēlas sadalīt savu teritoriju, tāpēc nevēlas 

pievienoties jaunajai Pierīgas partnerībai un ka biedrība “Jūras zeme” vēlas 

sadarboties ar biedrību “Jūrkanti”, veidojot izteiktu jūras vietējās rīcības grupu 

(turpmāk – VRG)); 

2. priekšlikumu organizēt tikšanos ar Carnikavas novada domi, lai vienotos par VRG 

sastāvu un darbības teritoriju, kā arī ierosinājumu VRG darbības teritoriju saskaņot ar 

administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotajām teritorijām, kā arī iespēju 

Pierīgas pašvaldību priekšsēdētāju sanāksmē izrunāt jautājumu un vienoties par VRG, 

integrētu plānošanu, tai skaitā sagatavojot Attīstības programmu nākamajām 

plānošanas periodam. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu 

(Inga Pērkone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.156 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

izstrādes uzsākšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.157 “Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 
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6.§ 

Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.158 “Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 

detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 un “Marikas” 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.159 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Priežu ielā 17 un “Marikas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Staltbrieži” 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.160 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Staltbrieži”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Podnieku ielā 4 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.161 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Podnieku ielā 4” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Irbes” 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.162 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Irbes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Bērzu gatvē 3 un Bērzu garvē 5 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.163 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Smilškalnu ielā 19 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.164 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Smilškalnu ielā 19” un sagatavot to parakstīšanai. 
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13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Lāceņu ielā 17 un “Stāvkrasti” 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.165 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Lāceņu ielā 17 un “Stāvkrasti”” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Drunkas” un 

“Drunkas 2” 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.166 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem “Drunkas” un “Drunkas 2”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par nekustamo īpašumu Attekas ielā 33 un Attekas ielā 35 apvienošanu 

(Andrejs Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.167 “Par nekustamo īpašumu Attekas ielā 33 un Attekas ielā 35 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma 

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

(Karīna Miķelsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.168 “Grozījums Ādažu novada domes 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 līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu īpašumam Attekas iela 39 

(Karīna Miķelsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.169 “Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu 

īpašumam Attekas iela 39” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par projekta “Skola 2030” aprobācijas noslēguma pasākuma rīkošanu Ādažos 

(Ināra Briede) 

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) savā šā gada 14.jūlija vēstulē “Par Skola 

2030 aprobācijas noslēguma pasākuma rīkošanu Ādažos”  (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/1936)  lūdza 

domi atbalstīt valsts nozīmes projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (“Skola 2030” 

(turpmāk – projekts)) aprobācijas noslēguma pasākuma organizēšanu Ādažu novadā, 

pamatojoties uz starp domi, VISC un Ādažu vidusskolu 2017.gada 28.martā noslēgtā 

sadarbības līguma Nr.23-11/31 (reģ. Nr.ĀND/5-12-3/17/13 (turpmāk – līgums))  

2.2.2.apakšpunkta noteikumu par to, ka pašvaldība apņemas iespēju robežās atļaut 

pašvaldības telpās bez maksas rīkot pasākumus projekta ietvaros. Ādaži, kā projekta 

noslēguma pasākuma vieta, ir izvēlēti pateicoties Ādažu vidusskolas veiksmīgai dalībai 
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projektā un novada mūsdienīgai kultūras un izglītības infrastruktūrai. Plānots, ka projekta 

noslēguma pasākumā piedalīsies aptuveni 1000 skolotāji no visiem novadiem un projekta 

katra pilotskola dalīsies ar pieredzi pilnveidotā mācību satura ieviešanā. Pēdējos gados līdzīga 

mēroga pasākumi tika organizēti Rīgā, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā un Ogrē, saņemot nozīmīgu 

vietējo pašvaldību atbalstu.  

Dome tiek aicināta atļaut VISC bez maksas izmantot Ādažu Kultūras centra, Ādažu 

vidusskolas un tās sākumskolas telpas (skatītāju zāles, mācību klases, skolu ēdnīcas un 

Kultūras centra kafejnīcas zona) šā gada 18.augustā, no plkst.9.30 līdz 18.00. Atbalstot VISC 

priekšlikumu, dome ne tikai vairotu Ādažu novada izglītības iestāžu prestižu un 

atpazīstamību, bet arī ļautu projektā iesaistīto Ādažu vidusskolas pedagogu komandām 

optimāli darboties pasākuma darbnīcās, prezentācijās un diskusijās. 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto 

daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmo un trešo daļu, līguma 

2.2.2.apakšpunktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 7.jūlija 

atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 21.jūlija atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta “Skola 2030” aprobācijas noslēguma pasākuma rīkošanu Ādažu 

novadā šā gada 18.augustā, Ādažu vidusskolas, tās sākumskolas un Ādažu Kultūras 

centra telpās, bez maksas. 

2. Noteikt šādas pasākuma kontaktpersonas: 

2.1. domē – izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede; 

2.2. Ādažu vidusskolā – vidusskolas direktors Česlavs Batņa; 

2.3. Ādažu Kultūras centrā – Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga. 

19.§ 

Par izglītojamo uzņemšanu pašvaldības pirmsskolās 

(Ināra Briede) 

Izglītības likuma (turpmāk – likums) 17.panta pirmā daļa nosaka pienākumu pašvaldībai 

nodrošināt tās administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem iespēju iegūt pirmsskolas 

izglītību. Likuma 17.panta 21.daļa nosaka pienākumu pašvaldībai segt izmaksas privātajam 

pakalpojuma sniedzējam Ministru kabineta noteiktā kārtībā, ja bērnam, kurš sasniedzis 

pusotra gada vecumu, pašvaldība nenodrošina vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā 

pirmsskolas izglītības programmā. 

Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, šā gada jūlijā Ādažu novadā bija 1224 bērni vecumā 

no pusotra līdz sešu gadu vecumam (par 12,5 % vairāk, kā 2019.gadā), un no tiem: 

1) 599 bērni  48,9 %  apmeklē  pašvaldības pirmsskolas; 

2) 419 bērni  34,2 %  apmeklē privātās pirmsskolas; 

3) 42 bērni  3,4 %   izmanto aukles pakalpojumu; 

4) 80 bērni  6,5 %   apmeklē citu pašvaldību pirmsskolas; 

5) 84 bērni  7 %   nesaņem pakalpojumu. 

Lai pakāpeniski ieviestu samērīgu dažādu vecuma grupu bērnu proporciju domes pirmsskolās, 

2016.,  2018. un 2019.gadā  tika veikta atsevišķu telpu pielāgošana 91 vietas izveidei: 

1) Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ”Strautiņš” (turpmāk – ĀPII) tika izveidotas 2  

jaunākā vecuma bērnu grupas (32 vietas), 1 grupa 5-6 gadīgajiem bērniem (20 vietas) 

un 23 jaunas vietas jaukta vecuma bērnu grupās; 

2) Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk – KPII) tika izveidota jaunākā 

vecuma bērnu grupa (16 vietas).  
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Šā gadā pašvaldības pirmsskolās ir 26 bērnu grupas, no kurām 14 ir viena vecuma bērnu 

grupas (9 – KPII un 5 – ĀPII) un 12 jaukta vecuma bērnu grupas (visas ĀPII).  

Šobrīd turpinās uzaicinājumu izsūtīšana par vietas nodrošināšanu pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs no šā gada 1.septembra. KPII nosūtīja 40 uzaicinājumus un saņēma 10 

atteikumus, tāpēc uz brīvajām vietām tiek aicināti bērni atbilstoši normatīvo aktu prasībām, 

ievērojot karavīru un civilpersonu bērnu proporciju. Plānots, ka 4 brīvās vietas 5-6 gadnieku 

grupā tiks piedāvātas 2016.gadā dzimušiem bērniem. 

ĀPII pakalpojumu paplašināšana ar jaunākā vecuma bērnu grupām radīja situāciju, ka 

pieteikumu iesniegšanas secībā brīvās vietas aizpilda vispirms 2 jaunākā vecuma grupu bērni, 

kuri uz šā gada 1.septembri  sasniegs 1,5 – 3 gadu vecumu. Otrkārt, atbilstoši likumam vieta 

pirmsskolas izglītības iestādē jānodrošina visiem rindā esošajiem 5-6 gadniekiem. Minētā 

situācija neapmierina 3-4 gadu vecumu sasniegušo bērnu vecākus, jo atlikušo brīvo vietu 

skaits jaukta vecuma grupās ir skaitliski neliels, līdz ar ko 4-gadnieki un 3-gadnieki, kas 

netika nodrošināti ar vietu pirmsskolā 2019.gadā, arī 2020.gadā nesaņems pakalpojumu (šāds 

3-4 gadnieku skaits rindā ir 112). ĀPII ierosina situācijas pagaidu risinājumam kārtējā mācību 

gadā uzaicināt pieteikumu iesniegšanas secībā uz jaukta vecuma grupām papildu 20 bērnus 3-

4 gadu vecumā. 

Tādejādi, plānots, ka šā gada septembrī ĀPII būs gandrīz vienāds 5-6 gadnieku un 3-4 

gadnieku  skaits: 

Dzimšanas 

gads 

Esošo bērnu skaits 

+ uzņemamie bērni 

Piezīmes 

2013. 10 + 1 Bērns dzimis 2013. gada beigās, nav psiholoģiski gatavs 

skolai. 

2014. 107 + 6 Sešgadnieki, uz kuriem attiecas izglītības obligātums. 

2015. 76 + 36 Piecgadnieki, uz kuriem attiecas izglītības obligātums. 

2016. 56 + 20  

2017. 40 + 32  

2018. + 22  

Saskaņā ar domes 2017.gada 25.jūlija domes saistošo noteikumu Nr.24/2017 “Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs” 30.punktu, iestādes vadītājs veic grupu komplektēšanu domes noteiktā 

kārtībā.   

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma 

“Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra 

noteikumu Nr.716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas 

izglītības programmu paraugiem” 3.punktu, Izglītības, kultūras sporta un sociālās komitejas šā 

gada 7.jūlija atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 21.jūlija atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt ĀPII šādu vakanto vietu komplektēšanas kārtību 2020./2021.m.g.: 

1.1. jaunākā vecuma  grupās  (14. un 17.grupa) 32 vietas komplektēt šādi:  

1.1.1. 16 vietas – 14. grupā (vecums 1,5-2,5 gadi);  

1.1.2. 16 vietas – 17.grupā (vecums 1,5-3 gadi); 

1.2. jaukta vecuma grupās 119 vakantās vietas komplektēt šādi: 

1.2.1. 50 bērni (visi rindā esošie bērni obligātās izglītības iegūšanai), kas dzimuši 

2014. un 2015.g.; 

1.2.2. 20 bērni, kas dzimuši 2016. un 2017.g. (3-4 gadu vecums); 

1.2.3. 17 bērni, kuriem 3 gadi paliek pēc 2020.gada 1.septembra; 
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1.2.4. 32 bērni no 2019./2020.m.g. jaunākā vecuma bērnu grupām (no 14. un 17. 

grupas). 

2. Noteikt ar atsevišķu domes lēmumu pirmsskolas izglītības grupu komplektēšanas kārtību 

Ādažu vidusskolā pēc attiecīgo telpu pieņemšanas ekspluatācijā. 

3. Uzdot ĀPII vadītājai S.Breidakai organizēt lēmuma izpildi. 

4. Uzdot domes izglītības un jaunatnes lietu speciālistei I.Briedei kontrolēt lēmuma izpildi. 

20.§ 

Par saistošo noteikumu "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība Ādažu 

novadā" projektu 

(Ināra Briede) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.22/2020 “Interešu izglītības programmu finansēšanas 

kārtība Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

21.§ 

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā un grozījumiem 

2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

mēnešalgām 2020.gadā” 

(Laila Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.170 “Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu 

sarakstā un grozījumiem 2020.gada 28.janvāra lēmumā Nr.29 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par nolikuma “Ādažu pašvaldības policijas nolikums” projektu 

(Oskars Feldmanis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.11 “Ādažu pašvaldības policijas nolikums” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 

29.maija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 

Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.10 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā” 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.24/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 “Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu 

novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

 



 10 

25.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra  saistošajos noteikumos 

Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.25/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 

22.decembra  saistošajos noteikumos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu 

novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

26.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.02.2020 lēmumā Nr.47  “Par nekustamā 

īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu” 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.171 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.02.2020 lēmumā 

Nr.47  “Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži” sadalīšanu”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

27.§ 

Par sadarbības līguma slēgšanu ar Garkalnes novada domi par Baltezera kapu 

apsaimniekošanu 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.172 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar Garkalnes novada domi 

par Baltezera kapu apsaimniekošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes  2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 “Ādažu 

novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

(Guntis Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.9 “Grozījums Ādažu novada domes  2017.gada 28.novembra 

noteikumos Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par Administratīvās komisijas kompetenci 

(Guntis Porietis) 

Šā gada 1.jūlijā spēkā stājās Administratīvās atbildības likums, kurā ietvertas vispārīgās un 

procesuālās normas, bet administratīvie pārkāpumi un sodi iekļauti vairāk nekā 100 

normatīvajos aktos (nozares likumos) un pašvaldību saistošajos noteikumos. Ādažu novada 

domes Administratīvā komisija (turpmāk – komisija) ir viena no pašvaldības institūcijām, kas 

darbojās saskaņā ar saistošiem ārējiem normatīvajiem aktiem un komisijas nolikumu, kā arī 

pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās. Atbilstoši domes 2013.gada 22.oktobra 

nolikuma “Ādažu novada domes Administratīvās komisijas nolikums” 2.2.apakšpunktam, 

komisijai ir pienākums kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto 

lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi, bet atbilstoši nolikuma 5.1.apakšpunktam komisija 

darbojas domes pārraudzībā. 

Ņemot vērā augstāk minēto un to, ka komisijai jāorientējas nozares regulējumā un jāizprot, 

vai konkrētā darbība ir uzskatāma par pārkāpumu, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
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61.panta pirmo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 1.punktu,  kā arī 

domes 2013.gada 22.oktobra nolikuma “Ādažu novada domes Administratīvās komisijas 

nolikums” 2.2. un 5.1.pakašpunktu,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Uzdot komisijas priekšsēdētājam Jānim VEINBERGAM: 

1. līdz šā gada 14.augustam sagatavot un iesniegt domes Finanšu komitejai grozījumu 

projektu komisijas nolikumā, precizējot komisijas kompetenci un darba organizāciju 

Administratīvās atbildības likuma izpildei; 

2. līdz šā gada 1.septembrim organizēt komisijas locekļu apmācību, izmantojot 

Administratīvās atbildības likuma mācību materiālus (pieejami interneta vietnē 

https://www.tm.gov.lv/lv/administrativas-atbildibas-likums un  interneta vietnē 

https://likumi.lv/ta/tema/administrativas-atbildibas-celvedis). 

30.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka ārzemju komandējumu 

(Māris Sprindžuks) 

Pamatojoties uz domes šā gada 24.marta lēmumu Nr.76 “Par programmu “Nordic-Baltic 

Mobility Programme for Public Administration 2020”” un šā gada 25.jūnija līgumu projekta 

“Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2020. NB8”, domes 

priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam plānots komandējums uz Vardi (Dānija) no šā gada 

3.augusta līdz 6.augustam. 

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 šā gada 28.janvāra noteikumiem “Par komandējumiem un darba braucieniem 

Ādažu novada pašvaldībā”,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Norīkot domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku komandējumā uz Vardi (Dānija), uz 4 

dienām, no šā gada 3.augusta līdz 6.augustam. 

2. Uzdot Grāmatvedības daļai apmaksāt Mārim Sprindžukam komandējuma dienas 

naudu 100 % apmērā par 4 dienām – 60 euro (sešdesmit eiro un 00 centi) dienā un 

pārskaitīt 240 euro (divi simti četrdesmit eiro un 00 centi) uz kontu 

LV45RIKO0000080409579. 

3. Apmaksāt izdevumus no Pārvaldes budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 2121). 

4. Uzdot domes priekšsēdētāja amata pienākumus Māra Sprindžuka prombūtnes laikā 

veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam. 

31.§ 

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta pirmo 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 noteikumu Nr.11 “Ādažu 

novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 20.punktu, domes priekšsēdētāja Māra 

Sprindžuka šā gada 22.jūlija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-33-136/20/6), kurā viņš lūdz piešķirt 

ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 5 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 3 darba dienas 

no 2020.gada 7.augusta līdz 11.augustam, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu – 5 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 3 darba dienas no šā gada 

7.augusta līdz 11.augustam. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja amata pienākumus Māra Sprindžuka prombūtnes laikā 

veikt domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:25. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 


