
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDE 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2020. gada 27. oktobrī                             Nr. 22 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Balzāns (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis 

Kubuliņš (LZP), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne 

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

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Māris Sprindžuks 

(RA); 

(neattaisnotu iemeslu dēļ): Gundars Bojārs (LZP). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Iveta Grīviņa - Dilāne, Silvis Grīnbergs, Everita 

Kāpa,  Karīna Miķelsone, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, Arnis Rozītis. 

citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze. 

Sēdi protokolē: Sintija Tenisa.  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 27.oktobra sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada oktobrī. 

3. Par grozījumu Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 

4 “Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”. 

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos 

Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā”. 

5. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumus nekustamajiem īpašumiem Grunduļu 

ielā 19 un Grunduļu ielā 21. 

6. Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma apstiprināšanu. 

7. Par nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 146 un Rīgas gatvē 152 apvienošanu. 

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

9. Par nekustamo īpašumu Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5 apvienošanu. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā 88 un Tallinas 

šosejā 90. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ķiršu ielā 5 un 

“Papardes”. 

12. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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13. Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pagarināšanu. 

14. Par iekštelpu remontu BMX trases ēkā. 

15. Par Skolas ielas seguma atjaunošanu un satiksmes organizāciju 

16. Par pašvaldības finansējumu velotrases izveidošanai. 

17. Par grozījumu Ādažu novada domes 2019. gada 26. novembra lēmumā Nr.231 “Par 

īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām”. 

18. Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks”. 

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

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

20. Par darba samaksu Apvienošanas komisijai. 

21. Par tēlniecības darbu pieņemšanu dāvinājumā. 

22. Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā. 

23. Par Finanšu komitejas sēdi 2020.gada novembrī. 

24. Par mutes un deguna aizsegu izdali sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām. 

25. Par darba apģērbu Sociālā dieneta darbiniekiem. 

26. Par izsoles nodrošinājuma naudas atmaksu. 

27. Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai. 

28. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 27.oktobra sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Pēteris Balzāns) 

Ierosina papildināt domes šā gada 27.oktobra sēdes darba kārtību ar 24. jautājumu “Par mutes 

un deguna aizsegu izdali sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām”, 25.jautājumu “Par 

darba apģērbu Sociālā dieneta darbiniekiem”,  26.jautājumu “Par izsoles nodrošinājuma 

naudas atmaksu”, 27.jautājumu “Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” 

saglabāšanai” un 28.jautājumu “Par grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums””. Ierosina apstiprināt 

domes šā gada 27.oktobra sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 27.oktobra sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada oktobrī 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi 

1.1. 26.05.2020. Nr.125 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu” - daļā par koku uzmērīšanu, 

cirsmu inventarizāciju un novērtēšanu domes īpašuma “Kadagas centrs” 5 nogabalos, 

“Ziemeļvēji” 6 nogabalos un “Ūdensrožu parks” 6 nogabalos. 

1.2. 26.05.2020. Nr.129 “Par Ataru ceļa posma iegūšanu pašvaldības īpašumā bez 

atlīdzības” – daļā par līguma noslēgšanu Ataru ceļa daļas 200 m2 platībā 

pieņemšanai domes īpašumā. 

1.3. 25.08.2020. Nr.182 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Žagarlejas” zemes 

starpgabala atsavināšanu” - daļā par zemesgabala cenas noteikšanu. 

1.4. 25.08.2020. Nr.183 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunžagari” zemes 

atsavināšanu”, -daļā par zemesgabala novērtēšanu. 

1.5. 25.08.2020. Nr.184 “Par neapbūvēta zemes starpgabala “Garkalnes dīķis” 

atsavināšanu” - daļā par zemesgabala novērtēšanu. 

1.6. 25.08.2020. Nr.186 “Par kafejnīcas telpu nomas tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”. 
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1.7. 03.09.2020. Nr.194 “Par grozījumu Ādažu novada domes 27.11.2018. lēmumā Nr.267 

“Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā””” - daļā 

par dokumentu iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei. 

1.8. 22.09.2020. Nr.195 “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Inču–

Ziemeļbullas ielai”. 

1.9. 22.09.2020. Nr.198 “Par sadarbības līgumu ar Rīgas domi globālas navigācijas bāzes 

stacijas izvietošanai”. 

1.10. 22.09.2020. Nr.199 “Par nomas līguma pagarināšanu katlu mājai Attekas iela 43”. 

1.11. 22.09.2020. Nr.202 “Par sadarbības līguma slēgšanu ar nodibinājumu “Iespējamā 

misija””. 

1.12. 22.09.2020. Nr.204 “Par telpu nomu ĀBJSS vieglatlētikas nodaļas nodarbībām”. 

1.13. 22.09.2020. Nr.206 “Par līguma pagarināšanu topogrāfiskās informācijas apstrādei”. 

1.14. 22.09.2020. Nr.211 “Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim „Kadaga 9”-7”. 

1.15. 01.10.2020. domes sēdes protokola 1.§ “Par avārijas darbiem Gaujas krasta erozijas 

apturēšanai”. 

2. Neizpildītie domes lēmumi 

2.1.  28.05.2019. Nr.103 “Par  vienošanās slēgšanu  inženierkomunikāciju pārņemšanā un 

ielas izbūvē”. Nekustamā īpašuma īpašnieks nenodeva ekspluatācijā 

inženierkomunikācijas, neveica ielas izdalīšanu no “Ievupēm”, nereģistrēja to 

Zemesgrāmatā un nenodeva domei kā dāvinājumu. Tādejādi dome nevar izpildīt 

apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt ielu. 

2.2.  28.01.2020. Nr.16 “Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības”, jo 

SIA “Ādažu Ūdens” nevar pārņemt ūdenssaimniecības maģistrālo tīklu domājamās 

daļas no ciemata “Cits Mežaparks” īpašnieku biedrības, jo vairāki īpašnieki tam 

nepiekrīt.   

2.3.  25.02.2020. domes sēdes protokollēmuma 14. §  “Par dalību pasākumā “Rimi Riga 

Maratons 2020””, jo pasākums tika atcelts. 

2.4.  Finanšu komitejas 17.03.2020. sēdes protokola 3. punkts - Meža un ūdenstilpju 

apsaimniekošanas komisija līdz š.g. 30.augustam neiesniedza domei komentārus par 

Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plānu (2030./2050. gadam) un 

priekšlikumus CO2 emisijas samazināšanai, kā arī attiecīgo normatīvo aktu grozījumu 

projektus. 

2.5.  28.07.2020. 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 š.g. 15.septembrim 

neiesniedza domei lokālplānojuma redakciju izskatīšanai. 

3. Cita būtiska informācija 

3.1. Ar Ministru kabineta 06.10.2020. rīkojumu Nr.579 “Par finansējuma piešķiršanu 

Ādažu novada domei”, domei tika piešķirts finansējums no Aizsardzības ministrijas 

budžeta autoceļa "Mežaparka ceļš" posma pārbūvei no Smilšu ielas līdz Kadagas 

ceļam 1 000 000 euro apmērā, un finansējums 300 000 euro apmērā - notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai. 

3.2. Izpildot domes 27.09.2016. lēmumu Nr.182 “Par nekustamā īpašuma daļas 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, biedrība „BMX Ādaži” pabeidza BMX trases 

ierīkošanas 3. kārtas darbus Kadagā (uzstādīja starta barjeru, labiekārtoja tehniskās 

telpas, kā arī veica zemesgabala labiekārtošanu), bet neizpildīja 2. kārtas darbus (bija 

jāveic 2019.gadā (paredz tos veikt līdz 2022.gada nogalei)) - starta kalna un virāžu 

bruģēšanu/asfaltēšanu, autostāvvietas izveidi (15- 20 vietām) un apzaļumošanu. 
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3.3. Valsts reģionālās attīstības aģentūra 06.10.2020. piešķīra mērķdotāciju 18750,00 

EUR apmērā domes administratīvās struktūras projekta izstrādei un pārskaitīs 

pašvaldībai 70 % no mērķdotācijas. 

3.4. Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību Apvienošanas komisija uzdeva abu 

pašvaldību institūcijām sniegt komisijai būtiskāko informāciju par pašvaldības 

iestādēm, kapitālsabiedrībām, aģentūrām, kopīgām iestādēm un biedrībām, kā arī par 

to mantu, finansēm un saistībām, lai līdz 31.01.2021. iesniegtu abu pašvaldību 

domēm kopsavilkuma informāciju, kas kalpos par pamatu  jaunveidojamā novada 

pašvaldības struktūras un darba organizācijas priekšlikuma izstrādei.  

3.5. Domes rīkotajā fotokonkursā "Mans Ādažu novads" 1. vietu ieguva Armanda 

Branta fotogrāfija “Ceļā”, 2. vietu ieguva Alvja Dadža fotogrāfija “Vakara migla”, un 

3. vietu ieguva Aleksandra Jemeļjanova fotogrāfija “Realitāte”. Skatītāju simpātijas 

ieguva Lauras Vāveres iesniegtā fotogrāfija. 

3.6. Dome saņēma VARAM vēstuli ar lūgumu valsts pārvaldes iestādēm organizēt 

darbu attālināti. No 28.oktobra pašvaldības iestāžu darbinieki, kuru darba nosacījumi 

vairumā gadījumu nenosaka tiešu atrašanos darba vietā, turpmāk faktiski strādās 

attālināti tik lielā mērā, cik to iespējams nodrošināt. 

3.7. Pašvaldība informēja Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības 

komiteju, ka svētku koordinators novadā netiks norīkots sakarā ar lielu iespējamību 

svētku atkārtotai atcelšanai. Turpmāko saziņu ar rīcības komiteju veiks domes 

izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists. 

3.8. Novembra sākumā higromeliorācijas speciāliste Mārīte Groza izbeigs darba 

attiecības ar pašvaldību, jo valsts akciju sabiedrība spēja piedāvāt labākus darba 

apstākļus. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 

“Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” 

(Ieva Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.30/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 

23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības 

pabalstu personas apbedīšanai”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

4.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 

“Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

(Ieva Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.31/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 

24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu 

piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai 

5.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumus nekustamajiem īpašumiem Grunduļu 

ielā 19 un Grunduļu ielā 21 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”– nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.214 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumus 

nekustamajiem īpašumiem Grunduļu ielā 19 un Grunduļu ielā 21” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.215 “Par nekustamā īpašuma “Stelpes” detālplānojuma 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 146 un Rīgas gatvē 152 apvienošanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.216 “Par nekustamo īpašumu Rīgas gatvē 146 un Rīgas gatvē 152 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

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

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.217 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

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

9.§ 

Par nekustamo īpašumu Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5 apvienošanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.218 “Par nekustamo īpašumu Bērzu gatvē 3 un Bērzu gatvē 5 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā 88 un Tallinas 

šosejā 90 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.219 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Tallinas šosejā 88 un Tallinas šosejā 90” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Ķiršu ielā 5 un 

“Papardes” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.220 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Ķiršu ielā 5 un “Papardes”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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12.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.221 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā 

Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

13.§ 

Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma pagarināšanu 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.222 “Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” īres līguma 

pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par iekštelpu remontu BMX trases ēkā 

(Artis Brūvers) 

2016. gada 24. novembrī starp Ādažu novada domi un sabiedriskā labuma organizāciju - 

biedrību “Sporta klubs “BMX Ādaži”” (turpmāk – Biedrība) tika noslēgts līgums Nr. JUR 

2016-11/876 par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

Dome vairākkārt piešķīra Biedrībai līdzekļus pašvaldības īpašuma - BMX trases ēkas 

(turpmāk – Ēka) tehniskā stāvokļa uzlabošanai – jumta seguma un logu nomaiņai, bioloģiskās 

attīrīšanas iekārtas un trases laistīšanas un aukstā ūdens pieslēguma un sanitārtehnisko telpu 

izbūvei. Kopā dome veica ieguldījumus 14232,91 EUR apmērā (bez PVN).   

2019. gada 14. oktobrī dome saņēma Biedrības vēstuli Nr.14/10/2019, ar lūgumu piešķirt 

finansējumu Ēkas remontdarbiem. Attīstības komiteja savā 2019. gada 12. novembra sēdē 

atbalstīja lūgumu, taču pašvaldības 2020. gada budžetā tam netika piešķirts finansējums.  

2020. gada 15. aprīlī dome saņēma Biedrības vēstuli Nr. 15/04/2020, ar lūgumu veikt Ēkas 

remontdarbus. Pašvaldība konstatēja, ka Ēkas pilnvērtīgai izmantošanai paredzētajam mērķim 

nepieciešams izbūvēt iekšējo ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, lokālu ventilācijas sistēmu, 

jaunu elektroinstalāciju un grīdas, kā arī veikt sienu apdari dušas telpā un sanitārtehnisko 

iekārtu uzstādīšanu. Remontdarbu kopējas izmaksas plānotas 5900,00 EUR apmērā (bez 

PVN).  Biedrības iesniegtajā darbu tāmē norādītās izmaksas ir patiesas un atbilst tirgus 

situācijai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, 15. panta pirmās 

daļas 6. punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”– nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ēkas iekštelpu remontdarbu veikšanu un piešķirt domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļai papildu finansējumu 5900,00 EUR apmērā (bez PVN) no 

Saimniecības un infrastruktūras daļas 2020. gada budžeta ietaupītajiem līdzekļiem 

(EKK 0647/7210).  

2. Uzdot domes finansistam nodrošināt attiecīgu grozījumu veikšanu pašvaldības 2020. 

gada budžetā. 

3. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt Ēkas remontdarbu izpildi.  

4. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 
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15.§ 

Par Skolas ielas seguma atjaunošanu un satiksmes organizāciju 

(Artis Brūvers) 

Ministru kabineta 09.03.2010. noteikumi Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību 

autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” nosaka pašvaldībām 

pienākumu veikt ceļu uzturēšanu un plānot to atjaunošanas un uzlabošanas darbus.  

Lai nodrošinātu Skolas ielas seguma atjaunošanu Ādažu ciemā, pašvaldība pasūtīja un Ādažu 

novada būvvalde 23.03.2020. apstiprināja būvprojektu “Skolas ielas seguma atjaunošana no 

betona bruģakmens, posmā no Attekas ielas (V-46) līdz Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādei” (turpmāk – Būvprojekts). Būvdarbu izmaksas plānotas 159 569,26 EUR apmērā, ar 

PVN. 

Pašvaldība ir informēta par Privātās vidusskolas “Ādažu Brīvā Valdorfa skola” (turpmāk – 

Valdorfa skola) nodomu 2021. gadā uzsākt nozīmīgus būvdarbus tai piederošā teritorijā, kas 

robežojas ar Skolas ielu. Būvdarbu laikā smagā tehnika lietos Skolas ielu, tādejādi, nav 

lietderīgi veikt ielas seguma atjaunošanu pilnā apjomā, jo pastāv augsts risks jaunā seguma 

sabojāšanai.   

Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

nosacījumiem, būvprojektam beidzas derīguma termiņš, ja būvdarbi netiek uzsākti divu gadu 

laikā no būvprojekta apstiprināšanas datuma. Vienlaikus, izpildot būvniecības uzsākšanas 

noteikumus, būvdarbus var veikt 8 gadu laikā. 

Lai neapdraudētu Skolas ielas seguma atjaunošanas darbu kvalitāti un nebūtu jāveic 

pārprojektēšana, domes ieskatā ir lietderīgi sadalīt Būvprojektu 3 kārtās: 

1) 1.kārtā – izbūvēt gājēju pāreju pie Attekas un Skolas ielu krustojuma; 

2) 2.kārtā – izveidot bruģakmens segumu Skolas ielas posmā, no Ziedu ielas līdz Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādei “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII); 

3) 3.kārtā – izveidot bruģakmens segumu atlikušajam skolas ielas posmam.  

Būvprojekta sadalīšanas izmaksas ir 3400,00 EUR, t.sk. PVN, finanšu līdzekļi ir pieejami 

Saimniecības un infrastruktūras daļas 2020. gada budžeta tāmē (finanšu līdzekļu ekonomija). 

Būvprojekta 1. un 2. kārtu iespējams realizēt 2021. gadā, un 3.kārtu - pēc būvdarbu 

pabeigšanas Valdorfa skolas teritorijā.  

Pašvaldība 2020. gadā veica transporta intensitātes mērījumus Skolas ielas posmā no Attekas 

ielas līdz ĀPII, un konstatētā transporta intensitāte ir līdz 400 transportlīdzekļiem diennaktī.  

Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 44. 

punkts nosaka - ja iela veido strupceļu, kas garāks par 50 m, tad brauktuves galā jāveido 

autotransporta apgriešanās laukums (ar iekšējo diametru ne mazāku kā 12 m), vai loks (ar 

minimālo diametru 16 m), vai cita satiksmes konfigurācija, atbilstoši apgriešanās vajadzībām, 

turklāt apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām. Skolas ielas daļā pie ĀPII nav 

iespējams izbūvēt apgriešanās laukumu, jo pieejamais apbūves platums ir 12-13 metri. 

Būvprojektā ir ieskicēts apgriešanās laukums, kas skar Valdorfa skolas teritoriju, taču šīs 

īpašuma daļas apbūves un lietošanas nosacījumi nav juridiski nostiprināti.  

Likuma “Par autoceļiem” 5. panta ceturtā daļa nosaka, ka par komersantu un māju ceļu 

lietošanas ierobežojumiem lemj autoceļa īpašnieks, saskaņojot ar pašvaldību un VAS 

“Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC). Līdz brīdim, kamēr nav atrisināta apgriešanās 

laukuma izbūve pie Valdorfa skolas, domei jāizstrādā tāda satiksmes organizācijas shēma, kas 

nodrošinātu satiksmes drošību visiem satiksmes dalībniekiem Skolas ielā. Saskaņā ar Ceļu 

satiksmes likuma 38. panta otro daļu, satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, 

uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs, saskaņojot ar LVC.  
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 

15. panta pirmās daļas otro punktu, likuma “Par autoceļiem” 5. pantu, Ceļu satiksmes likuma 

38. panta otro daļu, un Projektu uzraudzības komisijas 13.10.2020., kā arī Finanšu komitejas 

22.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”– nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Skolas ielas seguma atjaunošanas būvprojekta sadalīšanu kārtās, paredzot 1. 

un 2. kārtas realizēšanu 2021. gadā.  

2. Atbalstīt satiksmes organizācijas izmaiņas Skolas ielā, nosakot apstāšanās un 

stāvēšanas ierobežojumus. 

3. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt būvprojekta sadalīšanu kārtās, 

veikt satiksmes organizācijas izmaiņu saskaņošanu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī 

iekļaut daļas 2021. gada budžeta tāmes projektā nepieciešamo finansējumu 

būvprojekta 1. un 2. kārtas realizēšanai. 

4. Uzdot domes finansistam nodrošināt grozījumu veikšanu pašvaldības 2020. gada 

budžetā, paredzot būvprojekta sadalīšanai kārtās nepieciešamo finansējumu 3400,00 

EUR apmērā, t.sk. PVN, no Saimniecības un infrastruktūras daļas 2020. gada budžeta 

tāmes līdzekļu ekonomijas.  

5. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  

16.§ 

Par pašvaldības finansējumu velotrases izveidošanai 

(Arnis Rozītis) 

Ar Ādažu novada domes 2020. gada 28. aprīļa lēmumu Nr.98 “Par velo trases izveidošanu”, 

pašvaldība atbalstīja investīciju projekta “Velotrases ierīkošana Ādažos” realizēšanu vairākās 

kārtās domes nekustamajā īpašumā Attekas iela 41, Ādaži (kadastra Nr. 80440070563), 

paredzot 2020. gada budžetā 50 000 EUR 1.kārtas būvniecībai. 

08.06.2020. tika noslēgts līgums ar SIA “City playgrounds” par trases projektēšanu un 

autoruzraudzību, par 1566.95 EUR (ieskaitot PVN). Papildus tika veikta zemesgabala 

ģeotehniskā izpēte par 568.70 EUR. Tādejādi, domes 2020. gada budžetā vēl ir atlicis 

finansējums 47 864.35 EUR apmērā velo pumpu trases būvniecībai. 

Izstrādātais trases projekts ir iesniegts BIS. Atbilstoši projekta kontroltāmēm, būvdarbu 

kopējās izmaksas ir 113 983.48 EUR (1. kārtai 61 988.67 EUR un 2. kārtai 51 994.81 EUR). 

Sākotnēji tika plānots, ka projekta 1.kārta tiks realizēta 2020. gadā, un 2.kārta - 2021. gadā.  

Ņemot vērā, ka objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams 1. kārtas būvdarbus veikt 2020. gadā, ir 

lietderīgi pašlaik atlikušo finansējumu 47 864.35 EUR iekļaut domes 2021. gada budžeta 

projektā.  

Pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomijas nolūkā ir lietderīgi izsludināt publisko iepirkumu par 

trases abu kārtu būvniecību, paredzot Sporta daļas 2021. gada budžeta projektā finansējumu 

66 119.13 EUR apmērā, kas tika plānots 2. kārtas būvdarbiem. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu un 15.panta pirmās 

daļas 6.punktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016.–2022.) mērķiem VTP5, VTP6 

un VTP10, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”– nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Pārcelt no Sporta daļas 2020. gada budžeta uz Sporta daļas 2021. gada budžeta 

projektu 47 864.35 EUR, un iekļaut 66 119.13 EUR velo pumpu trases būvniecības, 

būvuzraudzības un autoruzraudzības izdevumu apmaksai. 

2. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.  
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17.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2019. gada 26. novembra lēmumā Nr.231 “Par īres 

maksu pašvaldības dzīvojamām telpām” 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.223 “Par grozījumu Ādažu novada domes 2019. gada 26. 

novembra lēmumā Nr.231 “Par īres maksu pašvaldības dzīvojamām telpām”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA “Ādažu Namsaimnieks” 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.224 “Par deleģējuma līguma pagarināšanu ar SIA “Ādažu 

Namsaimnieks”” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

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

novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

(Guntis Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.14 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

20.§ 

Par darba samaksu Apvienošanas komisijai 

(Guntis Porietis) 

Ar Ādažu novada domes š.g. 22. septembra lēmumu Nr.210 “Par Ādažu novada pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādi” tika izveidota Apvienošanas komisija Ādažu 

novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei. 

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” un Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras 06.10.2020. lēmumam Nr.2/ATR20/20/1780 “Par pieteikuma 

apstiprināšanu”, domei tika piešķirta mērķdotācija 18750,00 EUR apmērā pašvaldības 

administratīvās struktūras projekta izstrādei, pārskaitot domei 70 % no mērķdotācijas. 

Atlikusī daļa tiks izmaksāta pēc 2021.dada 1.jūlija. Piešķirto mērķdotāciju var izlietot 

Apvienošanas komisijas locekļu darba samaksai. 

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15. 

panta vienpadsmitajai daļai, darbinieks var saņemt speciālo piemaksu par pašvaldībai būtisko 

funkciju nodrošināšanu. Piemaksu pārskata ne retāk kā reizi pusgadā. Ņemot vērā, ka 

jaunveidojamā Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrāde 

pašvaldībai ir būtiska (institucionālā modeļa un administratīvās pārvaldes risinājums būs 

pamats pašvaldības darbībai turpmākajos gados), Apvienošanas komisijas locekļiem ir 

nosakāma speciālā piemaksa.  

Atbilstoši Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumu 71.1 punktam, dome var 

noteikt darbiniekam speciālo piemaksu, nepārsniedzot 100 % no mēnešalgas, un mēnešalgas 

apmērs kopā ar šo piemaksu nepārsniedz Ministru prezidentam noteikto mēnešalgu. 
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Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

15. panta vienpadsmito daļu, 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”, Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumu 71.1 punktu, kā arī Finanšu 

komitejas 20.10.2020. atzinumu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”– 

nav, DOME NOLEMJ: 

Noteikt no 2020.gada 1.oktobra līdz 2021.gada 31.martam Apvienošanas komisijai 

speciālo piemaksu par pašvaldībai būtiskas funkcijas nodrošināšanu šādā apmērā no tās 

locekļu mēnešalgas, ieskaitot nodokļus: 

1) Guntim PORIETIM, domes izpilddirektoram - 30 %;  

2) Lailai RAISKUMAI, Personāldaļas vadītājai - 28 %; 

3) Karīnai MIĶELSONEI, Attīstības un investīciju daļas vadītājai - 25 %; 

4) Everitai KĀPAI, Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājai - 25 %. 

21.§ 

Par tēlniecības darbu pieņemšanu dāvinājumā 

(Guntis Porietis) 

Dome izskatīja latviešu tēlniecības vecmeistares Ēvī Upenieces šā gada 19. oktobra 

iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/3167) ar lūgumu domei pieņemt dāvinājumā 8 tēlniecības 

autordarbus, eksponēt, glabāt un iespēju robežās popularizēt tos, kā daļu no tēlnieces mūža 

daiļrades. Dāvinājumam saglabājas autortiesības uz to. 

Izvērtējot iesniegumu, dome konstatēja: 

1) dāvinājumā ir 8 priekšmeti, ko Ē.Upeniece novērtēja kopsummā par 47600 EUR: 

Nr. Nosaukums Gads Materiāls 
Izmēri, 

(cm) 

Vērtība 

(EUR) 

1. Zemes meita 2018. granīts 64 x 44 x 30 15000 

2. Dziesmu grāmata 2018. bronza 80 x 30 x 60 10000 

3. Vārava 2015. marmors 20 x 49 x 11 7000 

4. Melānijai (veltījums 

Melānijai Vanagai) 

2017. granīts 55 x 28 x 21 12000 

5. Dejotājas (komplekts, 4 

figūras) 

2000. bronza h=20 3600 

2) Tēlnieces darbi ir mākslas kritikas atzinīgi vērtēti, kā Latvijā, tā ārvalstīs. Daiļradē 

dominē divas pamattēmas – latviešu mākslas darbinieku portretējumi un alegoriskas, 

figurālas kompozīcijas. 

3) dāvinājums nozīmīgi papildinās Ādažu novada kultūras bagātību krātuvi, jo darbi ir 

sava laikmeta liecība un izcila kultūras mantojuma sastāvdaļa.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 5. punktu, 21. panta pirmās 

daļas 19. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 12. panta pirmo daļu, Ādažu novada domes 27.02.2018. noteikumu “Ziedojumu 

pieņemšanas un izlietošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 11.punktu, atklāti balsojot, ar 

12 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”– nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt no Ēvī Upenieces Ādažu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 

(dāvinājumā) 8 tēlniecības darbus 47600 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši seši simti 

astoņi euro) vērtībā. 

2. Nodot dāvinājumu Ādažu vidusskolai eksponēšanai un uzglabāšanai. 

3. Uzdot Grāmatvedības daļai nodrošināt dāvinājuma iekļaušanu grāmatvedības uzskaitē 

domes noteiktā kārtībā. 
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4. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai 15 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās sagatavot dāvinājuma līguma projektu. 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam parakstīt 4. punktā minēto līgumu. 

22.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā 

(Sarmīte Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2020.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

23.§ 

Par Finanšu komitejas sēdi 2020.gada novembrī 

(Pēteris Balzāns (RA)) 

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 74.punktu komiteju sēdes notiek ne 

retāk kā reizi mēnesī un tās nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek domes sēdes, respektīvi 

Finanšu komitejas sēde notiek mēneša trešajā otrdienā, plkst. 14.00. 

Šā gada novembra mēneša trešā otrdiena ir 17.novembris, pirmssvētku diena (18.novembris ir 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena). 

Lai nodrošinātu Finanšu komitejā iesniegto dokumentu izskatīšanu, pamatojoties uz likuma 

“Par pašvaldībām” 56.panta piekto daļu un 58.panta otro daļu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm 

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

Sasaukt Finanšu komitejas sēdi šā gada 17.novembrī, plkst. 11.00. 

24.§ 

Par mutes un deguna aizsegu izdali sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām 

(Ieva Roze) 

Ādažu novada dome izskatīja Sociālā dienesta ierosinājumu izsniegt bez atlīdzības mutes un 

deguna aizsegus (2 maskas) sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām (trūcīgām un 

maznodrošinātām personām, bērniem invalīdiem un personām ar I. un II. grupas invaliditāti) 

Covid-19 izplatības ierobežošanai (pielikums).  

Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības 

pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka epidemioloģiskās drošības 

pasākumus infekcijas izplatības ierobežošanai, kā arī sabiedrības pienākumu veikt dažādus 

piesardzības pasākumus, t.sk., mutes un deguna aizsega (maskas) lietošanu vairumā publisku 

vietu. 

Novadā ir vairākas sociāli mazaizsargātas iedzīvotāju grupas, kurām mutes un deguna aizsegu 

iegādes izdevumi rada jūtamu ietekmi uz viņu izdevumiem. Sociālā dienesta rīcībā ir ziņas 

par aptuveni 350 personām, kurām būtu tiesības saņemt divas maskas. Tādējādi pavisam kopā 

nepieciešamas 700 gab. maskas, par 1547 EUR  (700 x 2.21 euro). Sociālā dienesta 2020. 

gada budžeta tāmē ir pieejams minētais finanšu līdzekļu apjoms (EKK 6423).  

Deputāti debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.44.35 – 0.59.40] par Ādažu logo 

izmantošanu mutes un deguna aizsegu dizainā. 

I.ROZE skaidro, ka logo izmantošana simbolizētu piederību novadam, kā arī mutes un deguna 

aizsegus varēs iegādāties lietošanai pašvaldības un tās iestāžu darbiniekiem. 

Deputāti balso par mutes un deguna aizsegu dizainā Ādažu logo (bez uzraksta Ādaži) 

izmantošanu. 
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 

(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure 

(RA), Kristīne Savicka (RA), Edgars Verners (RA)), “Pret” – 2 (Adrija Keiša (LZS), Edvīns 

Šēpers (LZS)), “Atturas” – 1 ( Pēteris Pultraks (RA)),DOME NOLEMJ: 

Izmantot mutes un deguna aizsegu dizainā Ādažu logo (bez uzraksta Ādaži). 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 

noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības 

ierobežošanai”, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), 

Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Neilands (RA), 

Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), 

Edgars Verners (RA)), “Pret” – 1 (Adrija Keiša (LZS)), “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Uzdot Sociālajam dienestam organizēt mutes un deguna aizsegu iegādi un izdali (2 

maskas) Ādažu novada sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām (trūcīgām un 

maznodrošinātām personām, bērniem invalīdiem, personām ar I. un II. grupas 

invaliditāti, vientuļiem pensionāriem). 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

25.§ 

Par darba apģērbu Sociālā dieneta darbiniekiem 

(Ieva Roze) 

Ādažu novada dome izskatīja Sociālā dienesta priekšlikumu par to 6 darbinieku 

nodrošināšanu ar darba apģērbu un apaviem, kuri veic klientu apsekošanas dzīvesvietās, jo 

apsekošanas laikā viņi bieži darbojas antisanitāros apstākļos (netīrība, smakas, insekti, 

dzīvnieki, tabakas dūmi u.c.). Darba apģērbs kalpos kā aizsardzības līdzeklis pret 

nelabvēlīgiem darba vides un laika apstākļiem un būs Sociālā dienesta darbinieku 

atpazīstamības elements.  

Darba apģērbu kopā veidos starpsezonas vējjakas un gumijas apavu 6 komplekti, to iegādes 

kopējā summa plānota 840 EUR apmērā. Sociālā dienesta 2020. gada budžeta tāmē ir 

paredzēti atbilstoši finanšu līdzekļi (EKK 2312).  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2002. gada 20. augusta 

noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības 

līdzekļus” 18. punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas”– nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt speciālā darba apģērba iegādi Sociālā dienesta 6 darbiniekiem, kopsummā 

par 840 EUR, apmaksājot iegādes izdevumus līdz 840 EUR apmērā no Sociālā 

dienesta 2020. gada budžeta tāmes līdzekļiem. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

26.§ 

Par izsoles nodrošinājuma naudas atmaksu 

(Guntis Porietis) 

Ādažu novada dome izskatīja personas V.U., p.k. personas kods (dzīvo adrese (turpmāk – 

Iesniedzējs) 08.10.2020. iesniegumu par izsoles nodrošinājuma naudas atmaksu. 

Izvērtējot ar iesniegumu saistītos apstākļus, dome konstatēja: 

1) Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija 06.02.2018. 

apstiprināja noteikumus “Nekustamā īpašuma Vējavas ielā 2, Ādaži, Ādažu novads 

izsoles noteikumi” (turpmāk - Noteikumi). Noteikumu 12. punktā izsoles pretendentiem 

tika noteikts pienākums pieteikumam dalībai izsolē pievienot kredītiestādes apliecināta 

maksājuma uzdevuma kopiju par nodrošinājuma naudas EUR 13 500 (trīspadsmit 

tūkstoši pieci simti eiro) nomaksu. 
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2) Kā redzams no Iesniedzēja maksājuma uzdevuma un domes Grāmatvedības daļas datiem, 

Iesniedzējs 14.02.2018. iemaksāja minēto summu pašvaldības norēķinu kontā. 

3) Noteikumu 28. punktā tika noteikts, ka izsoles dalībniekiem, kuri nav ieguvuši tiesības 

iegādāties izsoles objektu, nodrošinājuma nauda tiek atmaksāta pēc izsoles rezultātu 

apstiprināšanas 7 (septiņu) dienu laikā, kopš Ādažu novada dome saņēmusi dalībnieka 

iesniegumu, kurā norādīts bankas konts, uz kuru nodrošinājuma nauda pārskaitāma. 

4) Noteikumu 28. punkts pats par sevi tika sagatavots nekvalitatīvi, nosakot tādu papildu 

pienākumu dalībniekiem, kuri nav ieguvuši tiesības iegādāties izsoles objektu, ko 

pašvaldība varēja veikt patstāvīgi, kā arī radot domei ilgtermiņa saistības gadījumā, ja 

minētās personas ilgstoši nepieprasa domei nodrošinājuma naudas atmaksu. 

5) Minēto apstākļu rezultātā domei ir pienākums apmaksāt Iesniedzējam nodrošinājuma 

naudu EUR 13 500 apmērā. Minētā summa nav iekļauta domes 2020. gada budžetā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts  pārvaldes iekārtas likuma 10. panta 

piekto un astoto daļu, atklāti balsojot, ar 11 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers 

(RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Neilands 

(RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers 

(LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Adrija Keiša (LZS)), DOME 

NOLEMJ: 

1. Uzdot domes finansistam organizēt grozījumu veikšanu domes 2020. gada budžetā 

EUR 13 500 apmērā, lai nodrošinātu nodrošinājuma naudas atmaksu Iesniedzējam. 

2. Uzdot Grāmatvedības daļai apmaksāt Iesniedzējam nodrošinājuma naudu 13 500 

apmērā trīs darba dienu laikā pēc attiecīgo grozījumu domes 2020. gada budžetā spēkā 

stāšanās. 

3. Uzdot Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

priekšsēdētājam turpmāk nodrošināt juridiski un finansiāli korektu nosacījumu 

iekļaušanu izsoļu noteikumos, lai nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. 

4. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

27.§ 

Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” saglabāšanai 

(Iveta Grīviņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.225 “Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu dārzs” 

saglabāšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.33/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 2017. 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

Sēdi slēdz plkst. 15:11. 
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Domes priekšsēdētāja vietnieks       Pēteris Balzāns 

 

Domes sēdes protokolētāja        Sintija Tenisa 

 

 

Protokols parakstīts 2020.gada ________________ 


