ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 22.septembrī

Nr.18

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: Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, Everita Kāpa, Dzintars
Kronbergs, Volli Kukk, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Jānis
Tiļčiks
citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, PSIA “Ādažu slimnīca” juriste Kristīne
Bezļepkina, Veselības aprūpes fonda pārstāvis Jānis Oskerko, Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktore Dagnija Puķīte.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
Par Ādažu novada domes šā gada 22.septembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada septembrī.
Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15 domājamo daļu atsavināšanu.
Par Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības pusgada atskaiti.
Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Inču – Ziemeļbullas ielai.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pakalni”.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dzērves”.
Par sadarbības līgumu ar Rīgas domi globālas navigācijas bāzes stacijas izvietošanai.
Par nomas līguma pagarināšanu katlu mājai Attekas iela 43.
Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties labi”.
Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas
gūtas no jūras”.
12. Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiropieši ir laimīgi”.
13. Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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14. Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.198 “Par nomas
maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”.
15. Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām.
16. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības
iestādēs no 2020.gada 1.septembra.
17. Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā.
18. Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei.
19. Zemes jautājumi.
20. Par noteikumu “Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” projektu.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
23. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
24. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”.
25. Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam aktualizācijas
uzsākšanu.
26. Par Vidlauku ielas izbūvi.
27. Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi.
-SLĒGTĀ DAĻA28. Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim „Kadaga 9”-7
1.§
Par Ādažu novada domes šā gada 22.septembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks)
Ierosina mainīt domes šā gada 22.septembra sēdes darba kārtības 25.jautājuma nosaukumu
“Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā” uz “Par Vidlauku ielas izbūvi”, izskatīt
26.jautājumu “Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15 domājamo daļu atsavināšanu”, kā
trešo jautājumu, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju, un papildināt darba kārtību ar
27.jautājumu “Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi”,
attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 22.septembra sēdes darba kārtību.
2.§
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada septembrī
(Guntis Porietis)
1. Izpildītie domes lēmumi:
1.1. 2019.gada 27.augusta lēmums Nr.160 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu
biedrībai “Futbola klubs “ĀDAŽI”” – daļā par 1.posma realizāciju. Biedrība veica
laukuma ieklāšanu un gumijas granulu iestrādi. Līdz šā gada 1.novembrim paredzēta
laukuma ārējo malu aizsargtīkla uzstādīšana, laukuma malu gumijas paklāju ieklāšana
un infostendu uzstādīšana ar lietošanas instrukciju;
1.2. šā gada 28.aprīļa lēmums Nr.96 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Ādaži velo”” – daļā par 1.posma izpildi. Biedrība
iesniedza atskaiti par veikto ieguldījumu 4290 eiro apmērā, izveidojot 7 velo šķēršļu
elementus;
1.3. šā gada 26.maija lēmums Nr.118 “Par sadarbības līguma noslēgšanu” – daļā par
Ādažu vidusskolas izstrādātajiem noteikumiem skolēnu uzņemšanai RTU interešu
izglītības programmā;
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1.4. šā gada 28.jūlija domes sēdes protokola Nr.14 § 29 “Par Administratīvās komisijas
kompetenci” – daļā par komisijas locekļu apmācību Administratīvās atbildības likuma
noteikumu piemērošanā;
1.5. šā gada 25.augusta lēmumi:
1.5.1. Nr.174 “Par bezatlīdzības telpas īres līgumu ar nodibinājumu “Fonds PLECS””
– daļā par līguma noslēgšanu;
1.5.2. Nr.175 “Par izglītības procesa organizēšanu vispārējās izglītības un
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 2020./2021.mācību gadā”;
1.5.3. Nr.185 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas
noteikšanu” – daļā par līguma termiņa pagarināšanu Kadagas katlu mājas daļai;
1.5.4. Nr.186 “Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu un
atkārtotas izsoles rīkošanu” – daļā par kafejnīcas telpu novērtēšanu (nomas
tiesību nosacītā maksa noteikta 450 eiro mēnesī, bez PVN);
1.6. šā gada 3.septembra lēmumi:
1.6.1. Nr.190 „Par patapinājuma līguma pagarināšanu temperatūras mērīšanas ierīces
izmantošanai”;
1.6.2. Nr.192 “Par aizņēmumu projektam “Bukultu ielas seguma atjaunošana”” un
lēmums Nr.193 “Par aizņēmumu projektam “Priežu ielas seguma
atjaunošana”” – daļā par dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomei.
2. Neizpildītie domes lēmumi:
Šā gada 28.jūlija lēmums 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””. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja I.Grīviņa līdz šā gada 15.septembrim
neiesniedza domei lokālplānojuma redakciju izskatīšanai.
3. Cita būtiska informācija
3.1. Tuvojas noslēgumam Ataru ceļa pārbūves 1.posma darbi (no Laveru ceļa līdz Eimuru
ceļam, kā arī Briljantu ceļa posmā). Ir veikta ceļa seguma pārbūve 1,6 km garumā,
izbūvējot apgaismojumu un uzstādot 49 apgaismes elementus, izbūvēti drenāžas tīkli
un nobrauktuves.
3.2. Ādažu sākumskolas 3.kārtas būvdarbu ietvaros specializēto kabinetu korpusā abos
stāvos ir pabeigta logu montāža, fasādes dzelzsbetona paneļu montāža un
siltumizolācijas stiprināšana, kā arī jumta izbūve. Turpinās iekšējo inženiertīklu un
starpsienu izbūve, kā arī apdares darbi un teritorijas labiekārtošana.
3.3. Futbola laukumam pie Ādažu Sporta centra tika uzstādīti jauni futbola vārti, stūra
karodziņi, kā arī veikts futbola laukuma līniju marķējums. Laukuma laistīšanu
nodrošina 3 ūdens ņemšanas spices un laistīšanas sistēma. Futbola laukumā tagad
iespējams aizvadīt Latvijas Futbola federācijas 3.līgas oficiālās futbola spēles.
3.4. Nodarbinātības valsts aģentūra palielināja algotu pagaidu sabiedrisko darba vietu
skaitu Ādažu novadā, tādejādi, domei ir 7 darba vietas septembrī un 6 darba vietas
oktobrī, novembrī un decembrī.
3.5. VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) publiskoja ieceri satiksmes organizācijas
izmaiņām uz Tallinas šosejas, par ko saņemti daudzi iedzīvotāju iebildumi un
pašvaldība par tiem informēs LVC vadību.
3.6. Atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 15.septembra noteikumiem Nr. 577 “Kārtība,
kādā administratīvi teritoriālās reformas ietvaros pašvaldībām piešķir valsts
mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādei” ir sagatavots domes lēmuma “Par Ādažu novada pašvaldības
administratīvās struktūras projekta izstrādi” projekts, kā arī Valsts reģionālās attīstības
aģentūrā tiks nosūtīts pieprasījums valsts mērķdotācijai 18750 euro apmērā
saņemšanai.
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M.SPRINDŽUKS informē, ka šā gada 14.septembrī notika Finanšu komisijas sēde, kurā tika
atbalstīts domes 2019.gada 22.oktobra lēmums Nr.209 “Par atbalstu projekta “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” 2.daļā
īstenošanai”.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15 domājamo daļu atsavināšanu
(Pēteris Pultraks)
Dome izskata PSIA “Ādažu slimnīca” priekšlikumu par PSIA “Ādažu slimnīca” piederoša
nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15, Ādaži, domājamo daļu atsavināšanu.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts:
1. Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas
nodalījuma Nr.1436 izrakstu, PSIA “Ādažu slimnīca” pieder 11/15 (vienpadsmit
piecpadsmitās) domājamās daļas no nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15, Ādaži,
kadastra Nr.8044 007 0361, SIA “BENU APTIEKA Latvija” 1/10 (vienas desmitās)
domājamās daļas un SIA “Ādažu privātslimnīca” 1/6 (vienas sestās) domājamās daļas
no nekustamā īpašuma Gaujas iela 13/15, Ādaži, kadastra Nr.8044 007 0361 (turpmāk
– kopīpašums) .
2. Pamatojoties uz 2019.gada 14.oktobra līgumu par kopīpašuma lietošanas kārtību,
PSIA “Ādažu slimnīca” atsevišķā lietošanā ir saimniecības telpas 324,3 m2 platībā
(pielikums Nr.1), kurām nepieciešama renovācija, ieguldot nozīmīgus finanšu
līdzekļus. PSIA “Ādažu slimnīca” budžetā nav iespējams nodrošināt minētos
līdzekļus, un PSIA paredz pārdod izsolē saimniecības telpas 324,3 m2 platībā (t.i. 1/15
(vienu piecpadsmito) domājamo daļu no PSIA kopīpašumā piederošajām 11/15
(vienpadsmit piecpadsmitajām) daļām), ar noteikumu, ka minētajās telpās tiks ierīkots
magnētiskās rezonanses kabinets. Magnētiskās rezonanses kabineta ierīkošana ir
nepieciešama, jo magnētiskās rezonanses diagnostiskie izmeklējumi dod iespēju ātrai
un precīzai dažādu slimību (t.sk. onkoloģisko slimību) diagnostikai. Ņemot vērā
Ādažu un tuvāko novadu iedzīvotāju skaita pieaugumu, novada straujo ekonomisko
attīstību, pieprasījumu pēc mūsdienīgām izmeklēšanas metodēm un lai nodrošinātu šo
izmeklējumu pieejamību iedzīvotājiem tuvu dzīves vai darba vietai, kā arī lai
paplašinātu un modernizētu “Ādažu slimnīcas” PSIA pieejamo pakalpojumu apjomu.
Magnētiskās rezonanses iekārtas iegādei un telpu renovācijai ir nepieciešams piesaistīt
privāto investoru ieguldījumus, kā rezultātā “Ādažu slimnīca” PSIA no minētā
pakalpojuma ieviešanas gūs nākotnes ieņēmumu palielinājumu un apmeklētāju skaita
pieaugumu.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu pārējiem
kopīpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības pirms izsoles rīkošanas.
M.SPRINDŽUKS,
K.BEZĻEPKINA,
S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA,
A.KEIŠA,
P.PULTRAKS, E.ŠĒPERS, J.OSKERKO, E.KĀPA, V.BULĀNS, R.KUBULIŅŠ debatē
[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.09.30 – 0.33.14] par:
1. Finanšu komitejas šā gada 15.septembra sēdē PSIA “Ādažu Slimnīca” uzdoto
uzdevumu sniegt informāciju: 1) par vienošanos ar ēkas kopīpašniekiem par 1/15
domājamās daļas no PSIA “Ādažu slimnīca” kopīpašumā esošo daļu pārdošanu un
īpašnieku piekrišanu par ceturto ēkas īpašnieku; 2) par ēkas lietošanas kārtību un ēkai
piederošā zemesgabala platību; 3) par iespēju sadalīt ēku reālās daļās un tirgot ēkas
daļu tam, kam tā pieder vai arī visi ēkas īpašnieki tirgo ēkas daļu un proporcionāli
saņem peļņu; 4) izvērtējumu par ēkas daļas atbilstošu izmantošanu un labāko
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2.

3.
4.

5.

6.

stratēģisko partneri (K.Bezļepkina skaidro, ka vienošanās ar ēkas kopīpašniekiem par
1/15 domājamās daļas no PSIA “Ādažu slimnīca” kopīpašumā esošo daļu pārdošanu
un īpašnieku piekrišanu par ceturto ēkas īpašnieku ir panākta, kā arī informē, ka
atbilstoši Publiskas personas mantas atsavināšanas likumam izsolē var noteikt ēkas
daļas lietošanas mērķi. Informē, ka tiks papildināta kopīpašuma lietošanas kārtība);
iespējamo rīcību, ja investors pēc ēkas daļas iegādes pieņems lēmumu īpašumu pārdot
(K.Bezļepkina informē, ka pārējiem ēkas īpašniekiem ir pirmpirkuma tiesības, ka arī
par normatīvo aktu piemērošanu, ja pircējs nepildīs tam noteiktos pienākumus);
slimnīcas pagalma sakārtošanu un stāvvietu sadali;
potenciālā investora ēkas daļas attīstības plāniem (J.Oskerko informē, ka iekārtojot
magnētiskās rezonanses kabinetu, pārējā ēkas daļā plānots veidot fizikālās
rehabilitācijas kompleksu un laboratoriju. Vērš uzmanību, ka piedāvātie pakalpojumi
tiks saskaņoti ar slimnīcu);
magnētiskās rezonanses iekārtas modeli un izsoles noteikumos ietverto magnētiskās
rezonanses iekārtas aprakstu (E.Kāpa un V.Bulāns ierosina izsoles noteikumos
nenorādīt noteikto magnētiskās rezonanses iekārtas modeli. J.Oskerko informē, ka
plānots iegādāties jaunas paaudzes magnētiskās rezonanses iekārtu no ražotāja
rūpnīcas. Pauž viedokli, ka magnētiskās rezonanses iekārta būs viena no labākajām
Latvijā un ka kritērijus magnētiskās rezonanses iekārtai izsoles noteikumos noteiks
Latvijas Radiologu asociācijas priekšsēdētājs, kā arī nodrošinās to sakārtošanu un
sagatavošanu darbam);
slimnīcas attīstības iespējām nākotnē.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.punktu un 21.panta otro daļu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma
3.panta pirmās daļas 1.punktu, 14. panta otro daļu,
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), 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 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt PSIA “Ādažu slimnīca” 1/15 domājamās daļas pārdošanu izsolē no
kopīpašuma Gaujas iela 13/15 tai piederošām 11/15 domājamajām daļām ar mērķi
magnētiskās rezonanses diagnostikas kabineta ierīkošanai (1.pielikums).
2. Uzdot PSIA “Ādažu slimnīca” valdes loceklim Pēterim Pultrakam organizēt PSIA
“Ādažu slimnīca” 1/15 domājamās daļas pārdošanu Publiskas personas mantas
atsavināšanas likuma noteiktajā kārtībā un noslēgt vienošanos ar pircēju par
kopīpašuma lietošanas kārtību.
4.§
Par Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības pusgada atskaiti
(Artis Brūvers)
Atskaite (2.pielikums).
M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, R.KUBULIŅŠ, A.KEIŠA, J.NEILANDS debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 0.37.50 – 0.44.57] par:
1. biedrības sastāvu un iespēju Carnikavas novada pašvaldībai iestāties biedrībā;
2. pārdoto licenču skaitu un iegūto finansējumu;
3. iespēju sakārtot un labiekārtot makšķerēšanas vietas (A.Brūvers informē, ka
pašvaldības 2020.gada budžetā deputāti neatbalstīja finansējuma piešķiršanu
makšķerēšanas vietu labiekārtošanai).
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
5.§
Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Inču – Ziemeļbullas ielai
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.195 “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Inču–
Ziemeļbullas ielai” un sagatavot to parakstīšanai.
6.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pakalni”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.196 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Pakalni”” un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dzērves”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.197 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Dzērves”” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par sadarbības līgumu ar Rīgas domi globālas navigācijas bāzes stacijas izvietošanai
(Volli Kukk)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.198 “Par sadarbības līgumu ar Rīgas domi globālas navigācijas
bāzes stacijas izvietošanai” projektu un sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par nomas līguma pagarināšanu katlu mājai Attekas iela 43
(Volli Kukk)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.199 “Par nomas līguma pagarināšanu katlu mājai Attekas iela 43”
un sagatavot to parakstīšanai.
10.§
Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Ēd pareizi, kusties pareizi un jūties labi”
(Česlavs Batņa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.200 “Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Ēd pareizi,
kusties pareizi un jūties labi”” un sagatavot to parakstīšanai.
11.§
Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Apvienotās STEAM aktīvās mācības, kas
gūtas no jūras”
(Česlavs Batņa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.201 “Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Apvienotās
STEAM aktīvās mācības, kas gūtas no jūras”” un sagatavot to parakstīšanai.
12.§
Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiropieši ir laimīgi”
(Česlavs Batņa)
Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ierosina domei atbalstīt ĀVS dalību projektā “Aktīvi
eiropieši ir laimīgi” (turpmāk – projekts), kas tiks īstenots ar Nordplus aģentūras finansiālu
atbalstu.
Projekta pamatmērķi:
1. Stiprināt un attīstīt sadarbību skolu izglītības jomā;
2. Veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu, izglītības radošuma un jauninājumu attīstību;
3. Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma, tradīciju un veselīgā dzīvesveida
popularizēšana, stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm (Lietuva).
Projekta ietvaros notiks viena skolotāja apmaiņas vizīte (līdz 3 dienām). Dalība projektā
nodrošinās Ādažu novada Izglītības attīstības programmas (2016-2022) vidēja termiņa
prioritātes “Pieejama un kvalitatīva izglītība” pakalpojumu, realizējot kompetenču pieejā
balstīta mācību satura īstenošanu Rīcības virzienā “Veicināt pieejamas un kvalitatīvas
vispārējās izglītības iespējas”:
1. sekmēt un pilnveidot skolēnu mācību procesa kvalitatīvu norisi;
2. nodrošināt iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no
skolēnu vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa;
3. sekmēt un pilnveidot mūžizglītību.
Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu pašvaldības budžetam, jo ārfinansējuma apjoms ir
paredzēts līdz 540 euro apmērā (t.i. 100 %).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas ceturto punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Nordplus projektā “Aktīvi eiropieši
ir laimīgi”.
2. Uzdot Ādažu vidusskolai patstāvīgi iesniegt pieteikumu dalībai projektā.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā pilnvarot Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu
Batņu slēgt finansējuma līgumu ar Nordplus aģentūru.
4. Uzdot Ādažu vidusskolas direktoram Česlavam Batņam pildīt pašvaldības
kontaktpersonas darba pienākumus projekta ietvaros.
5. Uzdot domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei veikt
lēmuma izpildes kontroli.
13.§
Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Iespējamā misija”
(Česlavs Batņa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.202 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Iespējamā
misija”” un sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā Nr.198 “Par nomas maksas
noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”
(Česlavs Batņa)
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.203 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 04.09.2018. lēmumā
Nr.198 “Par nomas maksas noteikšanu telpām Ādažu vidusskolā”” un sagatavot to
parakstīšanai.
15.§
Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām
(Dagnija Puķīte)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.204 “Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām”
un sagatavot to parakstīšanai.
16.§
Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības
iestādēs no 2020.gada 1.septembra
(Sarmīte Mūze)
Izglītības likuma 17.panta otrajā² daļā pašvaldībām noteikts pienākums noteikt vienam
izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas attiecīgās
pašvaldības izglītības iestādēs.
Minēto izdevumu aprēķināšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija
noteikumi Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem”.
Ādažu novada dome konstatēja, ka 2020.gada septembra sākumā domes izglītības iestādēs ir
šāds izglītojamo skaits:
1) 404 izglītojamie Ādažu PII “Strautiņš”, no tiem 5 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 3,
Garkalnē un Babītē – katrā 1);
2) 195 izglītojamie Kadagas PII, no tiem 30 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 14,
Carnikavā – 3, Saulkrastos un Garkalnē – katrā 2, Bauskā, Iecavā, Engurē, Mārupē,
Limbažos, Pļaviņās, Ropažos, Saldū un Vecumniekos – katrā 1);
3) 1726 skolēni Ādažu vidusskolā, no tiem 215 deklarēti citās pašvaldībās (Carnikavā –
105, Rīgā – 43, Garkalnē – 39, Saulkrastos – 13, Siguldā – 3, Limbažos – 2,
Burtniekos, Jēkabpilī, Krimuldā, Liepājā, Mārupē, Priekuļos, Salaspilī, Sējā, Stopiņos
un Ventspilī - katrā 1).
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās
daļas 27.apakšpunktu, Izglītības likuma 17.panta otro prim divi daļu, Ministru kabineta
2016.gada 12.jūlija noteikumiem Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie
norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un Finanšu komitejas šā gada
15.septembra atzinumu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs no šā gada 1.septembra saskaņā ar 3.pielikumu.
17.§
Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” struktūrā
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.205 “Par izmaiņām Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
“Strautiņš” struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai.
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18.§
Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei
(Jānis Tiļčiks)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.206 “Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas
apstrādei” projektu un sagatavot to parakstīšanai.
19.§
Zemes jautājumi
(Vollijs Kuks)
Ķīnas Tautas Republikas pilsoņi (vārds, uzvārds) un (vārds, uzvārds) (deklarētas adreses)
savā šā gada 18.septembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/2706) lūdz domei izsniegt
izziņu par domes piekrišanu iegūt viņiem īpašumā nekustamā īpašuma Baltezera iela
(numurs) “(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu novads (kadastra numurs (numurs)) zemesgabalu
0,59 ha platībā individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI. nodaļu un 30.pantu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Izsniegt izziņu Ķīnas Tautas Republikas pilsoņiem (vārds, uzvārds) (dzimšanas
datums) un (vārds, uzvārds) (dzimšanas datums) par domes piekrišanu iegūt īpašumā
nekustamā īpašuma Baltezera iela (numurs) “(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu novads
(kadastra numurs (numurs)), neapbūvētu zemesgabalu (zemes vienības kadastra
apzīmējums (numurs)) 0,59 ha platībā, individuālo dzīvojamo māju apbūvei.
20.§
Par noteikumu “Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” projektu
(Dzintars Kronbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.13 “Informācijas sistēmu lietošanas noteikumi” un sagatavot
tos parakstīšanai.
21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.207 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un
sagatavot to parakstīšanai.
22.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.208 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un
sagatavot to parakstīšanai.
23.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un
sagatavot tos parakstīšanai.
24.§
Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”
(Everita Kāpa)
Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā
gada 13.augusta vēstuli Nr.1-18/7306 “Par saistošajiem noteikumiem Nr.25/2020” (reģ.
Nr.ĀND/1-18/20/2257) par domes šā gada 28.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.25/2020
“Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2017
“Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”” (turpmāk – noteikumi), ar lūgumu pārskatīt
noteikumus.
Dome piekrīt VARAM atzinumam un precizē maksimālos naudas sodu apmērus un
pārkāpumus, par kuriem personu var saukt pie administratīvās atbildības. Ņemot vērā, ka
noteikumi netika publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā, tātad arī nav stājušies spēkā,
tie ir atceļami un pieņemami jauni saistošie noteikumi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atcelt Ādažu novada domes 2020.gada 28.jūlija saistošus noteikumus Nr.25/2020
“Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā””.
2. Pieņemt Ādažu novada domes 2020.gada 22.septembra saistošus noteikumus
Nr.28/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā””.
25.§
Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam aktualizācijas
uzsākšanu
(Inga Pērkone)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai.
26.§
Par Vidlauku ielas izbūvi
(Artis Brūvers)
Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” būvprojekta "Satiksmes drošības uzlabošana
autoceļa A1 posmā km 0.00-13.85" (turpmāk – būvprojekts) ietvaros šī gada rudenī paredzēts
likvidēt kreisos pagriezienus uz valsts galvenā autoceļa A1 Baltezers-Ainaži, posmā no
divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju līdz Pulksteņezeram.
Būvprojekta realizācija ietekmēs Stapriņu ciema iedzīvotājus, jo īpaši Vidlauku ielai
pieguļošo zemju īpašniekus, jo turpmāk tim būs liegts kreisais nogriešanās manevrs no un uz
autoceļa A1, nokļūšanai no un uz Ādažu novada centru.
Šobrīd Vidlauku ielai noteiktas sarkanās līnijas, kuras atrodas uz privātā īpašumā esošiem 6
zemes gabaliem“Jaires”, kadastra apz. 80440100127, “Briežkalni”, kadastra apz.
80440070190, “Hermaņi”, kadastra apz. 80440070444, “Vidlauku iela 3”, kadastra apz.
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80440070388, “Lielārputni”, kadastra apz. 80440070001 un “Lielārputnu ceļš”, kadastra apz.
80440070484.
Vidlauku ielas būvniecībai sākotnēji nepieciešams veikt zemes gabalu izdalīšanu ceļa sarkano
līniju robežās, pēc tam veikt ielas projektēšanu un būvniecību, bet vēlāk – nodrošināt tās
uzturēšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto procesu laikietilpību un zemes īpašnieku uzsāktos zemes vienību
izdalīšanas procesus, kā arī jau tuvākajos mēnešos paredzēto ierobežojumu uzbraukšanainobraukšanai uz autoceļa A1, ir nepieciešams veikt ceļa klātnes profilēšanu, izbūvēt pagaidu
grants segumu brauktuves daļā transportam līdz 3.5 tonnām un uzstādīt satiksmes
organizācijas līdzekļus, kas kopā izmaksātu aptuveni 42 475,84 EUR ar PVN.
Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2020.gada budžeta tāmē ir
pieejama nepieciešamā izdevumu summa, jo objektīvi ĀPII “Strautiņš” stāvlaukuma izbūvei
paredzētie finanšu līdzekļi 2020.gadā netiks apgūti (tehniskā projekta saskaņošanas process ir
ievērojami ilgāks, nekā bija plānots).
E.KĀPA, R.KUBULIŅŠ, A.BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS, G.BOJĀRS,
E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.16.59 – 1.26.37] par:

A.KEIŠA,

1. juridiskā pamata neesamību ieguldīt pašvaldības finansējumu privātajā īpašumā
(E.Kāpa vērš uzmanību, ka sākumā nepieciešams pašvaldībai pārņemt ielu pašvaldības
īpašumā un tad var veikt līdzekļu ieguldījumu ielas izbūvē. Ņemot vērā, ka
pašvaldības nozīmes ielas statuss Vidlauku ielai nav piešķirts, ierosina atlikt jautājuma
izskatīšanu vai arī konceptuāli atbalstīt jautājumu, ja būs Vidlauku ielai tiks noteikts
pašvaldības ielas statuss);
2. plānoto tikšanos ar VAS “Latvijas valsts ceļi” par A1 šoseju turpmāko attīstību un
iestādes ieceri atcelt uz A1 šosejas kreisos pagriezienus.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 1., 2. un 10. pantu, kā arī 21.panta pirmās daļas 19.punktu, likuma “Par valsts budžetu
2020.gadam” 14.panta pirmās daļas pirmo punktu un likuma „Par pašvaldību budžetiem”
22.panta pirmo daļu un 22.1 panta pirmo daļu,
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Konceptuāli atbalstīt Vidlauku ielas seguma atjaunošanu.
2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt darbu izpildi pēc
pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanas Vidlauku ielai, izlietot Vidlauku ielas
ceļa seguma atjaunošanai 42475,84 euro (ar PVN) no domes Saimniecības un
infrastruktūras daļas 2020.gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 0649/5250), kas bija
paredzēti ĀPII “Strautiņš” stāvlaukuma izbūvei.
3. Uzdot domes izpilddirektoram Guntim Porietim veikt lēmuma izpildes kontroli.
27.§
Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.210 “Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādi” un sagatavot to parakstīšanai.
-SLĒGTĀ DAĻA28.§
Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim „Kadaga 9”-7
(Everita Kāpa)
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Satur konfidenciālu informāciju.
Sēdi slēdz plkst. 15:33.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2020.gada ________________
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