ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDE
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020. gada 22. decembrī

Nr. 26

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: Silvis Grīnbergs, Inita Henilāne, Everita Kāpa, Karīna Miķelsone,
Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Nadežda Rubina, Inga Švarce,
Ingūna Urtāne.
citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze.
Sēdi protokolē: Sintija Tenisa.
Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai
mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likumu un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr.655 “Par
ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sēde notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas
līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā.
Sēdi atklāj plkst. 14.00.
1. DARBA KĀRTĪBĀ:
Par Ādažu novada domes šā gada 22.decembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada decembrī.
Par pašvaldības investīciju projektu izpildi.
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija saistošajos noteikumos
Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”.
5. Par līdzfinansējumu komponista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto dziesmu
izlases grāmatas izdošanai.
6. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Ozolmuiža” un
“Ozolvilla”.
7. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”.
8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atvari”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas ielā 27
un 29.
1.
2.
3.
4.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lībieši”.
Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma apstiprināšanu.
Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”.
Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, dzīves
kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā”.
Par nereģistrētu ēku apzināšanu un reģistrēšanu.
Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā.
Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā.
Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā un nomas termiņa pagarināšanu.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kadaga 2” zemes atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu.
Par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA “Ādažu Namsaimnieks”.
Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22
“Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Par izmaiņām domes amatu sarakstā.
Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā.
Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību biedrībās.
Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”.

1.§
Par Ādažu novada domes šā gada 22.decembra sēdes darba kārtības apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks (RA))
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), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne
Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” –
nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” - 1 (Liāna Pumpure (RA)), DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 22.decembra sēdes darba kārtību.
2.§
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada decembrī
(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 2. posma realizāciju;
1.2. šī gada 25. februāra lēmums Nr.47 “Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada meži”
sadalīšanu”;
1.3. šī gada 13. oktobra lēmums Nr.212 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas aktualizāciju”;
1.4. šī gada 10. novembra domes sēdes 5.§ “Par atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa III kārtas pārbūve” rezultātiem””;
1.5. šī gada 24. novembra lēmums Nr.244 “Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikumā”;
1.6. šī gada 24. novembra lēmums Nr.246 “Par ārsta prakses zobārstniecībā telpu nomas
līguma pagarināšanu”;
1.7. šī gada 24. novembra lēmums Nr.247 “Par nekustamo īpašumu maiņu”;
1.8. šī gada 24. novembra domes sēdes protokola 6.§ “Par bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļauju atradnē “Autiņi””.

2.

Neizpildītie domes lēmumi:
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2.1. 2019. gada 28. maija lēmums Nr.103 “Par
vienošanās slēgšanu
inženierkomunikāciju pārņemšanā un ielas izbūvē”. Nekustamā īpašuma īpašnieks
nenodeva ekspluatācijā inženierkomunikācijas, neveica ielas izdalīšanu,
nereģistrēja to Zemesgrāmatā un nenodeva domei kā dāvinājumu. Tādejādi, dome
nevar izpildīt apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt ielu.
2.2. šī gada 28. janvāra lēmums 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. šī 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 š.g. 15.septembrim neiesniedza domei lokālplānojuma redakciju izskatīšanai.
3.

Cita būtiska informācija

Ādažu sākumskolas ēkas 3. un 4. kārtas būvdarbi ir izpildīti, jaunais korpuss ir pieņemts
ekspluatācijā, tā izmantošana tiks uzsākts 04.01.2021.
Tika pabeigta Baltezera kapsētas elektroniskā žurnāla izveide, ievadot visus datus no 6848
ierakstiem kapu grāmatās un par dabā esošām 3233 kapavietām.
01.01.2021. stāsies spēkā grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, palielinot nodokļa likmi.
SIA “Eco Baltia vide” piemēros lielāku maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novadā, t.i., 15,31 EUR/m3 bez PVN (pirms tam bija 14,34 EUR).
Aizsardzības ministrija šogad nepiešķirs finansējumu Mežaparka ceļa pārbūvei un ierosina
veikt tehnisko prasību pārskatīšanu autoceļa pārbūvei un attīrīšanas iekārtu jaudas
palielināšanai, lai sagatavotu priekšlikumus turpmākajai rīcībai ekspertu līmenī.
Izpilddirektors noraidīja SIA “Revidents un grāmatvedis” lūgumu noslēgt vienošanos 500
EUR apmērā par Valsts kontroles uzdevuma izpildi “Vai organizējot inventarizācijas procesu
pašvaldības rīcība nodrošina kontrolētu pārvaldību, rezultātu izvērtēšanu un uzrādīšanu
finanšu pārskatā?”, jo revīzijas līgums neparedz papildu ziņojumu sniegšanu pēc trešo pušu
pieprasījuma, un normatīvie akti nenosaka domei pienākumu nodrošināt un apmaksāt
revidentam uzdotā Valsts kontroles uzdevuma izpildi.
30.12.2020. darba tiesiskās attiecības ar domi izbeigs projektu vadītājs Normunds
MASAĻSKIS, un 04.01.2021. – Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna MIĶELSONE.
Informācija par pašvaldības Galveno uzdevumu plāna (1.pielikums) un Iepirkumu plāna
izpildi 2020. gadā (2.pielikums) ir pievienota šim ziņojumam.
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), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne
Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” –
nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” - 1 (Liāna Pumpure (RA)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par pašvaldības investīciju projektu izpildi
(Māris Sprindžuks (RA))
Ziņojums (3.pielikums).
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
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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 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35/2020 “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 līdzfinansējumu komponista Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto dziesmu
izlases grāmatas izdošanai
(Kerola Dāvidsone (RA))
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.255 “Par līdzfinansējumu komponista Gunāra Freidenfelda 80
gadu jubilejai veltīto dziesmu izlases grāmatas izdošanai” un sagatavot to parakstīšanai.
6.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Ozolmuiža” un
“Ozolvilla”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.256 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem
īpašumiem “Ozolmuiža” un “Ozolvilla”" un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Mēnessgaismas”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris Pultraks (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” - 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.257 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam
īpašumam “Mēnessgaismas”” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Kažoči”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.258 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Kažoči”” un sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Atvari”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.259 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Atvari”” un sagatavot to parakstīšanai.
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10.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas ielā
27 un 29
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris Pultraks (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
“Pret” – nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” - 1 (Valērijs Bulāns (RA)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.260 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem Gaujmalas ielā 27 un 29” un sagatavot to parakstīšanai.
11.§
Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Lībieši”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.261 “Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma
“Lībieši”” un sagatavot to parakstīšanai.
12.§
Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma apstiprināšanu
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.262 “Par nekustamo īpašumu “Oši” un “Liepas” detālplānojuma
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris Pultraks (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
“Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.263 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam
īpašumam “Jaunparks”” un sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, dzīves
kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā”
(Karīna Miķelsone)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.264 “Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada pensionāru sociālās
situācijas uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai
pilsoniskajā sabiedrībā”” un sagatavot to parakstīšanai.
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15.§
Par nereģistrētu ēku apzināšanu un reģistrēšanu
(Ingūna Urtāne)
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), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), “Pret”
– nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” - 1 (Edgars Verners (RA)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.265 “Par nereģistrētu ēku apzināšanu un reģistrēšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
16.§
Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Namsaimnieks” pamatkapitālā
(Nadežda Rubina)
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), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris
Pultraks (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS)), “Pret”
– nav, “Atturas” – nav, “Nepiedalās” - 1 (Edgars Verners (RA)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.266 “Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu Namsaimnieks”
pamatkapitālā” un sagatavot to parakstīšanai.
17.§
Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā
(Nadežda Rubina)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.267 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā” un
sagatavot to parakstīšanai.
18.§
Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā un nomas termiņa pagarināšanu
(Nadežda Rubina)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.268 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā un nomas termiņa
pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
19.§
Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kadaga 2” zemes atsavināšanu
(Nadežda Rubina)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.269 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kadaga 2” zemes
atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
20.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.270 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un
sagatavot to parakstīšanai.
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21.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.271 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu”
un sagatavot to parakstīšanai.
22.§
Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (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.272 “Par atteikumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu” un sagatavot to parakstīšanai.
23.§
Par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks”
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris Pultraks (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
“Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.273 “Par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanu ar SIA “Ādažu
Namsaimnieks”” un sagatavot to parakstīšanai.
24.§
Par grozījumu 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:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.36/2020 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.
gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un
sagatavot tos parakstīšanai.
25.§
Par izmaiņām domes amatu sarakstā
(Laila Raiskuma)
M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, G.BOJĀRS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, R.KUBULIŅŠ,
S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, J.NEILANDS, E.ŠĒPERS, G.PORIETIS, I.URTĀNE,
I.ŠVARCE, K.MIĶELSONE, L.RAISKUMA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks
0.45.00 – 1.27.50] par:
1. par izmaiņām domes amatu sarakstā;
2. 0,5 amata vietas “Interešu izglītības koordinators” izveidošanas iespēju sākot ar 2021.
gada 1. februāri;
3. nepieciešamību atlikt būvvaldes jurista amata vietas likvidēšanu un būvvaldes vadītāja
vietnieka amata vietas izveidošanu, ņemot vērā Administratīvi teritoriālo reformu;
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4. nepieciešamību jautājumu par izmainām būvvaldes amatos skatīt atsevišķi Finanšu
komitejas sēdē 2021. gada 19. janvāra.
Deputāti vienojas veikt redakcionālus labojumus lēmuma “Par izmaiņām domes amatu
sarakstā” projektā:
1. 0,5 amata vietu „Interešu izglītības koordinators” administrācijā izveidot sākot ar
2021. gada 1. februāri;
2. izslēgt lēmuma sadaļas par būvvaldes jurista amata likvidēšanu un būvvaldes vadītāja
vietnieka amata izveidošanu.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “Par” (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Pēteris Pultraks (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
“Pret” – nav, “Atturas” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.274 “Par izmaiņām domes amatu sarakstā” un sagatavot to
parakstīšanai.
26.§
Par grozījumiem pašvaldības 2020.gada budžetā
(Sarmīte Mūze)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.37/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2020.gada
28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2020 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2020. gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
27.§
Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību biedrībās
(Kristīne Savicka (RA))
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.275 “Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību biedrībās” un
sagatavot to parakstīšanai.
28.§
Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”
(Inita Henilane)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm “Par”, “Pret” – nav, “Atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.276 “Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”” un
sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 15.43.
Domes priekšsēdētājs
Domes sēdes protokolētāja

Māris Sprindžuks (RA)

Sintija Tenisa

Protokols parakstīts 2020. gada ________________
8

