
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020.gada 25.augustā                             Nr.16 

 

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 13 deputāti:  

Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP),Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 

Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands 

(RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners 

(RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Pēteris Balzāns (RA), Liāna Pumpure (RA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, Dzintars Kronbergs, Edgars 

Liepiņš, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Inga Švarce. 

citi:  Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Ādažu Kultūras centra vadītājas vietniece 

Signija Roze.  

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 25.augusta sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada augustā. 

3. Par pašvaldības investīciju projektu izpildi. 

4. Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS”. 

5. Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā. 

6. Par nolikuma “Ādažu vidusskolas nolikums” projektu. 

7. Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola 

– ar skatu uz nākotni”. 

8. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.03.2020 lēmumā Nr.68  “Par pirmsskolas 

izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”. 

9. Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā. 

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

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rīgas Pilsētas Meži”. 

12. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Kastaņu ielai. 

13. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Žagarlejas” zemes starpgabala atsavināšanu. 

14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunžagari” zemes atsavināšanu. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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15. Par neapbūvēta zemes starpgabala “Garkalnes dīķis” atsavināšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu. 

17. Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles 

rīkošanu. 

18. Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās. 

19. Par noteikumu “Grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” projektu. 

20. Par noteikumu “Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu. 

21. Par noteikumu “Informācijas sistēmas drošības noteikumi” projektu. 

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu 

novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”. 

23. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.4/2020 

“Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”. 

24. Par E.Vernera atbrīvošanu no amata. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 25.augusta sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Ierosina papildināt domes šā gada 25.augusta sēdes darba kārtību ar 24.jautājumu “Par 

E.Vernera atbrīvošanu no amata”. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 25.augusta sēdes darba kārtību. 

Plkst. 14.01 S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA un E.VERNERS piedalās sēdē. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada augustā 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1.1. šā gada 26.maija lēmums Nr.118 “Par sadarbības līguma noslēgšanu” – daļā par 

līguma noslēgšanu ar RTU un nodibinājumu “Rīgas Tehniskās universitātes 

Attīstības fonds” par RTU Bērnu un jauniešu universitātes interešu izglītības 

programmas īstenošanu Ādažu vidusskolā; 

1.2. šā gada 9.jūnija lēmums Nr.136 “Par patapinājuma līgumu temperatūras mērīšanas 

ierīces izmantošanai Ādažu vidusskolas sākumskolā” – Ādažu vidusskola ierosina 

turpināt ierīces izmantošanu; 

1.3. šā gada 30.jūnija lēmums Nr.152 “Par Ādažu novada domes un Carnikavas novada 

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

– sadarbības līgums ir noslēgts; 

1.4. šā gada 28.jūlija lēmums Nr.172 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar Garkalnes 

novada domi par Baltezera kapu apsaimniekošanu” – sadarbības līgums ir noslēgts; 

1.5. šā gada 28.jūlija domes sēdes protokola Nr.14 § 18. “Par projekta “Skola 2030” 

aprobācijas noslēguma pasākuma rīkošanu Ādažos” – pasākums noritēja atbilstoši 

programmai, un § 19. “Par izglītojamo uzņemšanu pašvaldības pirmsskolās” – daļā 

par grupu komplektēšanu līdz 1.septembrim. 

2. Cita būtiska informācija: 

2.1. Faktiski ir pabeigti izglītības iestāžu sagatavošanas darbi mācību procesa atsākšanai 

šā gada 1.septembrī; 

2.2. Ir veikti grozījumi domes līgumā ar sabiedrisko pārvadājumu veicēju par domes 

subsidētiem pārvadājumiem skolēniem un pensionāriem, nosakot, ka pakalpojums 
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tiks sniegts līdz šā gada decembra nogalei. Līguma pārjaunošana būs iespējama pēc 

darījuma noslēgšanas valsts līmenī par sabiedriskajiem pārvadājumiem; 

2.3. Ar šā gada septembri pašvaldība sāks izmantot datorprogrammas moduli pabalstu 

administrēšanai daudzbērnu ģimenēm; 

2.4. Dome izbeidza darba tiesiskās attiecības ar Grāmatvedības daļas vadītāju A.Vaivadi 

un daļas vadītāja amatā tika iecelts iekšējais auditors E.Liepiņš; 

2.5. Ziņojums par nozīmīgāko investīciju projektu izpildes stāvokli ir iekļauts domes 

sēdes darba kārtībā. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par pašvaldības investīciju projektu izpildi 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Atskaite (pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS” 

(Signija Roze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.174 “Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds 

PLECS”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā 

(Guntis Porietis, Česlavs Batņa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.175 “Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par nolikuma “Ādažu vidusskolas nolikums” projektu 

(Česlavs Batņa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.12 “Ādažu vidusskolas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – 

ar skatu uz nākotni” 

(Česlavs Batņa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.176 “Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Skolotāju 

pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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8.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.03.2020 lēmumā Nr.68  “Par pirmsskolas 

izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā” 

(Česlavs Batņa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.177 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.03.2020 lēmumā 

Nr.68  “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu Ādažu vidusskolā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā 

(Solvita Vasiļevska) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.178 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kļavas” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.179 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Kļavas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rīgas Pilsētas Meži” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.180 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rīgas 

Pilsētas Meži”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Kastaņu ielai 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.181 “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Kastaņu 

ielai” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Žagarlejas” zemes starpgabala atsavināšanu 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.182 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Žagarlejas” zemes 

starpgabala atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunžagari” zemes atsavināšanu 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.183 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunžagari” zemes 

atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par neapbūvēta zemes starpgabala “Garkalnes dīķis” atsavināšanu 

(Nadežda Rubina) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.184 “Par neapbūvēta zemes starpgabala “Garkalnes dīķis” 

atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu 

(Nadežda Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.185 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas 

maksas noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles 

rīkošanu 

(Inga Švarce) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.186 “Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.187 “Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības 

kapitālsabiedrībās” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par noteikumu “Grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” projektu 

(Edgars Liepiņš) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.10 “Grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtība Ādažu 

novada pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

20.§ 

Par noteikumu “Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā” projektu 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.11 “Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

21.§ 

Par noteikumu “Informācijas sistēmas drošības noteikumi” projektu 

(Dzintars Kronbergs) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.12 “Informācijas sistēmas drošības noteikumi” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā Nr.156 “Par Ādažu novada 

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.188 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā 

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

uzsākšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.01.2020. saistošajos noteikumos Nr.4/2020 

“Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt sasitošos noteikumus Nr.26/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4/2020 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2020.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

24.§ 

Par E.Vernera atbrīvošanu no amata 

(Māris Sprindžuks)) 

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

Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – 

nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.189 “Par E.Vernera atbrīvošanu no amata” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:06. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 


