
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021.gada 26.janvārī                              Nr.2 

 

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 Kuzmina-

Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne 

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

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Ināra Briede, Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, Everita Kāpa, 

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

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars 

Dundurs, Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos 

saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 14:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 26.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada janvārī. 

3. Par informatīvu ziņojumu par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību 2020.gada II 

pusgadā. 

4. Par bērnu zīmējumu konkursu. 

5. Par nēģu taci. 

6. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” atsavināšanu. 

7. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Vidlauku ielai. 

8. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Petriķēni”. 

9. Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai. 

10. Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 detālplānojuma 

apstiprināšanu. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Alpi”. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2. 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Sapņi”. 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzērves”. 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pakalni”. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 

un “Marikas”. 

17. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Marikas”. 

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”. 

19. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējuma atcelšanu. 

20. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā. 

21. Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos 

noteikumos Nr.29/2016 “Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma 

piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā”” projektu. 

22. Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās” projektu. 

23. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo 

atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai”” projektu. 

24. Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Digitālais komplekts dzimumu 

līdztiesības veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās”. 

25. Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiropieši ir laimīgi”. 

26. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2021.gadā. 

27. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

28. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 25.07.2017. saistošajos 

noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” projektu. 

29. Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu 

Ūdens”. 

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

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

31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu 

novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”. 

32. Par izdevumu kompensāciju darbiniekiem attālināta darba apstākļos. 

33. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2021.gadā. 

34. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

35. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

36. Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” projektu. 

37. Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” projektu. 

38. Par Ādažu novada domes 2020.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.35/2020  “Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos 

noteikumos Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību 

Ādažu novadā”” 

39. Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 26.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 26.janvāra sēdes darba kārtību. 
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2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada janvārī 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1. domes 2020.gada 22.decembra lēmums Nr.255 “Par līdzfinansējumu komponista 

Gunāra Freidenfelda 80 gadu jubilejai veltīto dziesmu izlases  grāmatas izdošanai” – 

daļā par līguma noslēgšanu; 

2. domes 2020.gada 22.decembra lēmums Nr.273 “Par sabiedrisko pakalpojumu līgumu 

slēgšanu ar SIA “Ādažu Namsaimnieks””; 

3. domes šā gada 14.janvāra lēmums Nr.2 “Par publiskas slidotavas un slēpošanas trases 

izveidošanu ūdenstilpnē “Vējupe“”. 

2. Neizpildītie domes lēmumi: 

1. domes 2019.gada 28.maija lēmums 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. Dome nevar izpildīt 

apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt ielu; 

2. domes 2020.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; 

3. domes 2020.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 neiesniedza domei lokālplānojuma redakciju izskatīšanai. 

3. Cita būtiska informācija: 

1. Ādažu vidusskola ir akreditēta līdz 2027.gada 4.janvārim. Akreditācijas komisija 

vērtēja skolu 17 kritērijos un piešķīra 9 vērtējumus “ļoti labi” un 8 vērtējumus “labi”. 

2. Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes Jaunatnes sporta fonds piešķīra 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai 3.vietu starp Latvijas sporta skolām par 

izstrādātajiem attālināto treniņu metodiskajiem materiāliem. 

3. Sakarā ar attālinātām mācībām Ādažu sākumskolas 1.-4.klasē skola organizēs 

pārtikas paku sagatavošanu un izsniegšanu skolēnu vecākiem tādā kārtībā, kā 

iepriekšējos līdzīgos gadījumos. Tiks ņemts vera attālināto mācību periods no 

2020.gada decembra. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt infortmāciju zināšanai. 

3.§ 

Par informatīvu ziņojumu par biedrības “Gaujas Partnerība” darbību 2020.gada II 

pusgadā 

(Inga Pērkone) 

Ziņojums (1.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt infortmāciju zināšanai. 

4.§ 

Par bērnu zīmējumu konkursu 

(Inga Pērkone) 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.4 “Par bērnu zīmējumu konkursu” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par nēģu taci 

(Artis Brūvers) 

Ādažu novada pašvaldība veica dokumentu izpēti par nēģu zvejniecības vēsturi Ādažu novadā 

un konstatēja, ka 3 nēģu tači (puse no pirmskara 6 tačiem), t.i., Remberģu tacis (lejpus no 

Gaujas–Daugavas kanāla), Lipstu tacis (iepretī mājām “Zābaki”), un Augšgaliešu tacis (pirms 

valsts autoceļa A1 Gaujas tilta), atradās Ādažu novada pašreizējās administratīvās teritorijas 

Gaujas posmā.  

Pašvaldība 2019.gada 18.decembrī nosūtīja Zemkopības ministrijai vēstuli Nr.ĀND/1-12-

1/19/1282 “Par nēģu zvejas licencēm” ar lūgumu pārskatīt nēģu zvejas licenču sadali vienādās 

proporcijās starp Carnikavas un Ādažu novada pašvaldībām. Dome 2020.gada 30.septembrī 

saņēma Zemkopības ministrijas vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par ieceri atļaut pašvaldībai 

uz trīs gadiem izvietot vienu nēģu taci ar diviem murdiem, ņemot vērā Pārtikas drošības, 

dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” atzinumu par zvejas limitu Ādažu 

novadā, kā arī nēģu pieļaujamās nozvejas kopējo apmēru. Domes Mežu un ūdenstilpju 

apsaimniekošanas komisija savā 2020.gada 21.oktobra sēdē nolēma atbalstīt ministrijas 

ierosinājumu. 

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 “Noteikumi par 

rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 8.punktam, 

pašvaldība vienu reizi gadā līdz 1.jūlijam var iesniegt priekšlikumus par nepieciešamo zvejas 

limitu maiņu iekšējos ūdeņos. Pamatojoties uz Ādažu novada Attīstības programmu (2016.-

2022.) novada teritorijai ir ģeogrāfiskās priekšrocības, kuras iespējams izmantot tūristu 

piesaistei – zvejas vietas gan upēs, gan ezeros. Teritorija ir piemērota zvejniecības nozares 

darbības veidu attīstībai, t.sk. komercmakšķerēšanai. Atbilstoši 2007.gada 2.maija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”, 

zvejniecību novada teritorijā organizēs domes Saimniecības un infrastruktūras daļa. Tača 

ierīkošanu un uzturēšanu plānots organizēt izsoles kārtībā, kā rezultātā tā ierīkošanai un 

uzturēšanai nebūs ietekmes uz pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izvietojot nēģu taci Gaujā, tas 

galvenokārt kalpos kā tūrisma objekts, turklāt zvejas licenču izsoles gadījumā pašvaldība par 

diviem murdiem varētu saņemt aptuveni 800 euro gadā. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.796 

“Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” 

8.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumu Nr.295 “Noteikumi par rūpniecisko 

zveju iekšējos ūdeņos” 36.2.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā Attīstības komitejas šā gada 

12.janvāra atzinumu, 

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), Liāna 

Pumpure (RA), Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edgars Verners (RA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – 1 (Edvīns Šēpers (LZS)), DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt nēģu tača ar diviem murdiem izvietošanu Gaujā uz trīs gadiem un atļaut 

institūtam “BIOR” veikt pētījumus par nēģu zvejas ietekmi uz to resursiem. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai nodrošināt šī lēmuma nosūtīšanu 

Zemkopības ministrijai. 

3. Noteikt ar atsevišķu domes lēmumu nēģu zvejniecības organizēšanas kārtību Ādažu 

novadā pēc attiecīgo grozījumu veikšanas ārējos normatīvajos aktos par rūpnieciskās 

zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos. 
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4. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

6.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” atsavināšanu 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-

Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, (Kerola Dāvidsone (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 5” 

atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Vidlauku ielai 

(Artis Brūvers) 

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), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu Vidlauku 

ielai” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Petriķēni” 

(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), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam 

“Petriķēni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 

(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), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par nekustamā īpašuma Āķu ielā 1 detālplānojuma nodošanu 

publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

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

apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par nekustamo īpašumu Krūkļu ielā 16A un Krūkļu ielā 22 

detālplānojuma apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Alpi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Alpi”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rasiņu 

ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Sapņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Sapņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Dzērves” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Dzērves”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pakalni” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Pakalni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Priežu ielā 17 

un “Marikas” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.15 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

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

17.§ 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Marikas” 

(Silvis Grīnbergs) 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Marikas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči” 

(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), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

Pumpure (RA), Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, (Edgars Verners (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Līči”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējuma atcelšanu 

(Kristīne Savicka (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), Liāna 

Pumpure (RA), Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, (Edgars Verners (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas līdzfinansējuma 

atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā 

(Kristīne Savicka (RA)) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas dalību Valsts 

kultūrkapitāla fonda konkursā” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos 

noteikumos Nr.29/2016 “Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma 

piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā”” projektu 

(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-

Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, (Kerola Dāvidsone (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2021 “Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. 

saistošajos noteikumos Nr.29/2016 “Saistošie noteikumi par aprūpes mājās 

pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par saistošo noteikumu “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās” projektu 
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(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām 

un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

23.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības materiālo atbalstu 

aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai”” projektu 

(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. 

saistošajos noteikumos Nr.3 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

24.§ 

Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Digitālais komplekts dzimumu līdztiesības 

veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās” 

(Česlavs Batņa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par dalību Erasmus+ programmas projektā “Digitālais 

komplekts dzimumu līdztiesības veicināšanai zinātnē un tehnoloģijās”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

25.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Aktīvi eiropieši ir laimīgi” 

(Česlavs Batņa) 

Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) ir Ādažu novada domes dibināta vispārējās izglītības 

iestāde, kuras mērķis ir sniegt kvalitatīvu izglītību Ādažu novada bērniem, nodrošinot 

kvalitatīvu pedagoģisko personālu mācību procesa veikšanai. ĀVS ierosina domei atbalstīt 

skolas dalību Nordplus 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. veikt Latvijas un Eiropas kultūrmantojuma, tradīciju un veselīga dzīvesveida 

popularizēšanu, stiprinot sadarbību ar partneriem no citām valstīm (Lietuva, 

Norvēģija). 

Projekta ietvaros notiks Latvijas, Lietuvas un Norvēģijas partnerskolu sadarbības tīkla 

izveide, kā arī projekta tiešsaistes sanāksmes un semināri. Dalība projektā nodrošinās Ādažu 

novada Izglītības attīstības programmas (2016.-2022.) vidēja termiņa prioritātes “Pieejama un 

kvalitatīva izglītība” rīcības virzienu “Veicināt pieejamas un kvalitatīvas vispārējās izglītības 

iespējas”: 

1. sekmējot un pilnveidojot skolēnu mācību procesa kvalitatīvu norisi; 

2. nodrošinot iekļaujošas izglītības principu, kas paredz vienādu iespēju neatkarīgi no 

skolēnu vajadzībām un spējām, mantiskā sociālā stāvokļa; 

3. sekmējot mūžizglītību. 
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Projekta īstenošana neradīs finansiālu slogu pašvaldības budžetam, jo izmantos tikai 

ārfinansējuma līdzekļus līdz 13820 euro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējums nav 

nepieciešams. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

ceturto punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, kā arī Finanšu 

komitejas šā gada 19.janvāra atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību Nordplus projektā  “Aktīvi eiropieši ir laimīgi”. 

2. Uzdot Ādažu vidusskolai patstāvīgi iesniegt pieteikumu dalībai projektā. 

4. Iekļaut projektu kā atsevišķu uzdevumu Ādažu novada Attīstības programmas (2016.-

2022.) uzdevumā U9.1.7: “Sekmēt un pilnveidot audzēkņu mācību procesa kvalitatīvu 

norisi". 

5. Pilnvarot projekta apstiprināšanas gadījumā Ādažu vidusskolas direktoru Česlavu 

Batņu slēgt finansējumu līgumu ar Nordplus aģentūru. 

6. Uzdot Ādažu vidusskolas direktoram pildīt Ādažu novada pašvaldības 

kontaktpersonas pienākumus projekta ietvaros. 

7. Uzdot domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistam veikt lēmuma izpildes 

kontroli. 

26.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības 

iestādēs 2021. gadā 

(Ināra Briede) 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija 

noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” noteiktajā kārtībā, kā arī ņemot vērā Izglītības likuma 

17.panta 22 daļā paredzēto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam pirmsskolas 

izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs, dome 

konstatēja, ka 2021.gada 4.janvārī domes izglītības iestādēs bija šāds izglītojamo skaits: 

1) Ādažu PII “Strautiņš” – 401, no kuriem 7 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā un 

Garkalnē – katrā 3, Carnikavā – 1); 

2) Kadagas PII – 199, no kuriem 26 deklarēti citās pašvaldībās (Rīgā – 12, Garkalnē – 2, 

Bauskā, Carnikavā, Engurē, Iecavā, Limbažos, Mārupē, Pļaviņās, Ropažos, Saldū, 

Saulkrastos, Talsos un Vecumniekos – katrā 1); 

3) Ādažu vidusskolā – 1720, no kuriem 220 deklarēti citās pašvaldībās (Carnikavā – 106, 

Rīgā – 45, Garkalnē – 40, Saulkrastos – 13, Siguldā – 3, Limbažos - 2, Burtniekos, 

Inčukalnā, Jēkabpilī, Krimuldā, Ķekavā, Liepājā, Mārupē, Salaspilī, Sējā,  Smiltenē un 

Ventspilī – katrā pa 1).  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu, Izglītības likuma 22 daļā, Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija 

noteikumu Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 9. punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 19.janvāra 

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.janvāra saskaņā ar 2.pielikumu. 
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27.§ 

Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm 

(Ināra Briede) 

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), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, (Jānis Neilands (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības 

iestādēm” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 25.07.2017. saistošajos 

noteikumos Nr. 24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” projektu 

(Ināra Briede) 

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), Liāna 

Pumpure (RA), Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS)), "Pret" 

– nav, "Atturas" – nav, (Edgars Verners (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 25.07.2017. 

saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

29.§ 

Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu 

Ūdens” 

(Aivars Dundurs) 

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), Māris Sprindžuks 

(RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, 

"Atturas" – 1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības 

kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens”” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

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

Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.07.2020. lēmumā 

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

uzsākšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā Nr.209 “Par Ādažu novada 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju” 
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(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.24 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.09.2020. lēmumā 

Nr.209 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

32.§ 

Par izdevumu kompensāciju darbiniekiem attālināta darba apstākļos 

(Laila Raiskuma) 

No 2020.gada 1.jūlija spēkā stājas grozījumi Darba aizsardzības likumā, tai skaitā precizēta 

1.panta 20.punktā noteikta jēdziena “attālinātais darbs” definīcija, respektīvi, attālinātais darbs 

ir darba forma, kas ietver trīs kritērijus: 

1. darbs var tikt veikts attālināti (piemēram, mājās, privātajās vai publiskajās vietās); 

2. darbinieks strādā attālināti uz pastāvīga vai regulāra pamata; 

3. pastāv darbinieka un darba devēja rakstveida vienošanās par attālinātā darba veikšanu. 

Darba likuma 76.panta pirmā daļa paredz, ka darba devējam ir pienākums atlīdzināt visus 

izdevumus, kuri ir nepieciešami darba veikšanai, vai arī radušies ar darba devēja piekrišanu. 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

3.panta piektās daļas 5.punkta “c” apakšpunktu darbiniekam atlīdzina izdevumus amata 

veikšanai. 

Valsts kancelejas metodiskais materiāls “Vadlīnijas darba organizācijai, darba samaksai un 

klientu apkalpošanai valsts pārvaldes institūcijās Covid-19 pandēmijas laikā” nosaka, ka, lai 

nodrošinātu kompensāciju darbiniekiem par personisko resursu (t.sk. arī informācijas un 

komunikāciju tehnoloģiju aprīkojuma) izmantošanu darba veikšanai attālināti, iestādei 

jānosaka kārtība un apmērs, kādi izdevumi var tikt kompensēti, un iestādei jābūt pieejamiem 

finanšu resursiem šādu izdevumu segšanai. Normatīvajos aktos nav noteikts šim mērķim 

novirzāmo līdzekļu apmērs vienam strādājošajam.  

Saskaņā ar 2020.gada 27.novembra grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli” 

no aplikšanas ar nodokli 2021. taksācijas gadā atbrīvo ar attālinātā darba veikšanu saistītos 

darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs, ja to kopējais 

apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu nepārsniedz 30 euro. Vienlaikus, lai izdevumu 

kompensācija netiktu aplikta ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ir jāizpilda šādi nosacījumi: 

1. vienošanās par attālināta darba veikšanu ir noteikta darba līgumā vai ar darba devēja 

rīkojumu un ir norādīts, kādus izdevumus darba devējs kompensē; 

2. ar attālinātā darba veikšanu saistītos izdevumus sedz darba devējs, kuram ir iesniegta 

darbinieka algas nodokļa grāmatiņa; 

3. ar attālinātā darba veikšanu saistīto izdevumu apmēri tiek noteikti proporcionāli 

slodzei un līgumā vai rīkojumā norādīto attālinātā darba dienu skaitam mēnesī, ja 

darbs tiek veikts gan attālināti, gan darba vietā. 

Domes ieskatā pašvaldības darbiniekiem attālināta darba apstākļos var kompensēt izdevumus 

domes noteiktā apmērā par elektroenerģiju, personīgā mobilā telefona lietošanu un datu 

pārraidi, interneta pieslēgumu un datu pārraidi, kā arī par ūdens un kanalizācijas patēriņu.  

Ir pieņemts, ka attālinātu darbu strādās aptuveni 50 % no darbiniekiem un kompensācijas 

kopējā summa palielinās pašvaldības 2021.gada budžeta izdevumus par aptuveni 34000 euro 

gadā, pie nosacījuma, ka darbinieki strādās attālināti 30 % darba dienas 10 mēnešus gadā. 

Jāņem arī vērā, ka attālinātais darbs ietaupīs daļu no iestāžu uzturēšanas izdevumiem. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, Darba likuma 76.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
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un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta piektās daļas 5. punkta “c” apakšpunktu, kā arī 

Finanšu komitejas šā gada 19.janvāra atzinumu, 

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), Māris Sprindžuks 

(RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, 

"Atturas" – 1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka dome var kompensēt pašvaldības darbiniekiem izdevumus, kas radušies, 

pildot darba pienākumus attālināti, 1,41 euro dienā, bet ne vairāk, kā 30 euro mēnesī, 

ko veido izmaksas: 

1.1. par elektroenerģiju (dators un apgaismojums) – 0,25 euro dienā; 

1.2. par personīgā mobilā telefona lietošanu un datu pārraidi – 0,04 euro dienā; 

1.3. par interneta pieslēgumu datoram un datu pārraidi – 0,72 euro dienā; 

1.4. par ūdens un kanalizācijas patēriņu – 0,40 euro dienā. 

2. Attālināta darba periodu un nosacījumus nosaka ar pašvaldības iestādes rīkojumu, ja 

tas nav noteikts ārējos normatīvajos aktos vai darba līgumā. 

3. Kompensāciju par attālināta darba izdevumiem iepriekšējā mēnesī izmaksā tikai 

kārtējā mēnesī, pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, ko vizē darbinieka tiešais 

priekšnieks un budžeta tāmes turētājs līdz kārtējā mēneša piektajam datumam un ko 

nekavējoties iesniedz Grāmatvedības daļai. 

4. Uzdot domes Grāmatvedības daļas vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

33.§ 

Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2021.gadā 

(Laila Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.25 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2021.gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(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), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA),  Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav,  "Nebalso" – 1 (Māris Sprindžuks (RA), pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 37.panta otras daļas 11.punktu. Lēmumu paraksta domes priekšsēdētāja 

vietnieks P.Balzāns), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.26 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

35.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.27 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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36.§ 

Par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” projektu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2021 “Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

37.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija 

saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” projektu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2021 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

38.§ 

Par Ādažu novada domes 2020.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2020  

“Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 

“Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

(Everita Kāpa) 

Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā 

gada 12.janvāra vēstuli Nr. 1-18/266 “Par saistošajiem noteikumiem Nr. 35/2020” (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/21/144) par domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.35/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos 

Nr.18 “Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”” 

(turpmāk – noteikumi), kurā lūgts izvērtēt un precizēt noteikumus. 

Dome, izvērtējot VARAM vēstuli, konstatēja, ka nepieciešams precizēt noteikumu redakciju, 

ņemot vērā, ka ar šā gada 1.janvāri stājās spēkā grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likumā, kas vairs nenosaka deleģējumu pašvaldībai konkrēto saistošo noteikumu 

izdošanai, līdz ar ko nepieciešams atcelt pieņemtos noteikumus un izdot jaunus. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atcelt domes 2020.gada 27.decembra saistošos noteikumus Nr. 35/2020 “Grozījumi 

Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Saistošie 

noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā””.  

2. Pieņemt domes šā gada 26.janvāra saistošos noteikumus Nr.7/2021 “Grozījumi Ādažu 

novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 “Saistošie noteikumi 

par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā””.  

3. Nosūtīt lēmumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā 

veidā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

39.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2021.gadam 

(Sarmīte Mūze) 

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), Liāna 
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Pumpure (RA), Māris Sprindžuks (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars 

Verners (RA)), "Pret" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8/2021 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2021.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:51. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


