
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021.gada 23.februārī                              Nr.5 

 

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 14 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), 

Adrija Keiša (LZS) (no plkst. 14.02), 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). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Gundars Bojārs (LZP). 

Sēdē piedalās: 

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

Vollijs Kuks, Edgars Liepiņš, Sarmīte Mūze, Inga Pērkone, Guntis Porietis, Arnis Rozītis. 

citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas direktore Dagnija Zilberte. 

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 23.februāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada februārī. 

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 13.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2015 “Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”. 

4. Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu 

uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”. 

5. Par subsīdijām sportam 2021.gadā. 

6. Par vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai ārkārtējās 

situācijas laikā. 

7. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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8. Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. 

redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

9. Par nolikuma “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2021”” projektu. 

10. Par Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. 

11. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Dūņi”. 

12. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rentnieki”. 

13. Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma apstiprināšanu. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bitenieki” un “Bites”. 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 

34. 

16. Par nekustamā īpašuma “Veckūlas” sadalīšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma “Dūki” sadalīšanu. 

18. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā. 

19. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes ēku pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

20. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda”. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

23. Par datorprogrammas funkcionalitātes paplašināšanu atbalsta nodrošināšanai Ādažu 

novada daudzbērnu ģimenēm. 

24. Par grozījumiem pašvaldības 2021.gada budžetā. 

25. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” 

telpām. 

26. Par Ādažu novada reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. 

27. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2021.gada 26.janvāra 

saistošajos noteikumos Nr.2/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās”. 

28. Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

29. Par griestu sliežu sistēmas un pacēlāja ierīkošanu bērnam ar īpašām vajadzībām 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 23.februāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks) 

Ierosina: 

1. mainīt vietām 7.jautājumu “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai” ar 8.jautājumu “Par Ādažu novada Attīstības programmas 

2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai 

apspriešanai”; 

2. papildināt darba kārtību pēc 26.jautājuma “Par Ādažu novada reorganizācijas plāna 

konstatējumu daļu” ar 27.jautājumu “Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada 

domes 2021.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2/2021 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām 

krīzes situācijās”” un 28.jautājumu “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta 

programmā”, attiecīgi mainot pēdējā jautājuma numerāciju. 

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

Apstiprināt domes šā gada 23.februāra sēdes darba kārtību. 

Plkst. 14.02 Adrija Keiša piedalās sēdē. 
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2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada februārī 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1. 2020.gada 24.marta lēmums Nr.65 “Par pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanu Ādažu vidusskolā” – daļā par pirmsskolas izglītības programmas izstrādi 

un licencēšanu; 

2. 2020.gada 22.decembra lēmums Nr.264 “Par iniciatīvu projektu “Ādažu novada 

pensionāru sociālās situācijas uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un 

iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskajā sabiedrībā”” – daļā par līguma noslēgšanu; 

3. 2020.gada 22.decembra lēmums Nr.269 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Kadaga 2” zemes atsavināšanu” – daļā par zemes gabala novērtēšanu (vērtētāja 

noteiktā īpašuma vērtība ir 33000 euro); 

4. šā  26.janvāra lēmums Nr.4 “Par bērnu zīmējumu konkursu” – daļā par konkursa 

izsludināšanu; 

5. šā  26.janvāra lēmums Nr.5 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 

5” atsavināšanu” – daļā par īpašuma novērtēšanu (vērtētāja noteiktā īpašuma 

vērtība ir 33000 euro); 

6. šā gada 26.janvāra lēmums Nr.6 “Par pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu 

Vidlauku ielai”; 

7. šā gada 26.janvāra lēmums Nr.26 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem” – daļā par vienošanās noslēgšanu. 

2. Neizpildītie domes lēmumi: 

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 no 

“Ievupēm”, nereģistrēja to Zemesgrāmatā un nenodeva domei kā dāvinājumu. 

Tādejādi dome nevar izpildīt apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt ielu. 

2. 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. Cita būtiska informācija 

1. Kadagas PII darbības pārtraukums tika pagarināts līdz šā gada 22.februārim 

(ieskaitot) un atjaunota no šā gada 23.februāra; 

2. Ādažu vidusskolā un Ādažu Kultūras centrā tika veikta elektroenerģijas 

ievadjaudas optimizācija. Paredzams ietaupījums līdz 1000 euro mēnesī. Tiek 

veikta ievadjaudu pārskatīšana arī Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādēs un Ādažu sākumskolā, paredzot tās samazinājumu; 

3. tika sveikti novada sportisti un treneri par sasniegumiem 2020.gadā  

(https://www.adazi.lv/sveikti-adazu-novada-sporta-laureati-2020/) un konkursa 

“Ziemassvētku noformējums” uzvarētāji (https://www.adazi.lv/nosledzies-

konkurss-ziemassvetku-noformejums/); 

4. ir pabeigta iepirkuma procedūra Dienas aprūpes centra būvdarbiem. Ēku plānots 

nodot ekspluatācijā līdz šā gada 1.oktobrim. Darbus veiks SIA “MARELS BŪVE” 

par  700359 euro (bez PVN); 

5. ir uzsākta pašvaldības iepirkumu plāna izpilde (127 iepirkumi kopā par 8 milj. 

euro). 

6. atbilstoši Ministru kabineta šā gada 28.janvāra rīkojumam Nr.56 “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem 

gadījumiem””, domei tika ieskaitīts finansējums 26538 euro vienreizējai 

https://www.adazi.lv/sveikti-adazu-novada-sporta-laureati-2020/
https://www.adazi.lv/nosledzies-konkurss-ziemassvetku-noformejums/
https://www.adazi.lv/nosledzies-konkurss-ziemassvetku-noformejums/
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piemaksai pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam par darbu 

klātienē Covid-19 pandēmijas laikā 300 euro apmērā par vienu likmi (ieskaitot 

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas). 

7. ar Izglītības ministrijas starpniecību Ādažu vidusskolai plānots uzdāvināt 11 

klēpjdatorus skolēniem attālināta mācību procesa vajadzībām; 

8. faktiski ir pabeigta pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas ikgadējā 

inventarizācija. Zvērināts revidents SIA “Revidents un grāmatvedis” sniedza 

atzinumu, ka, veicot starpposma revīziju par grāmatvedības uzskaites stāvokli 

pašvaldībā no 2020.gada 1.janvāra līdz 30.septembrim, netika konstatētas būtiskas 

nepilnības, kas varētu atstāt iespaidu uz 2020.gada pārskata finanšu rādītājiem; 

9. sadzīves atkritumu apsaimniekotājs novadā SIA “Eco Baltia vide” ieviesa 

atkritumu pārvaldības lietotni “Eco Baltia” (https://www.adazi.lv/ertakai-

atkritumu-parvaldibai-izstradata-lietotne-eco-baltia/); 

10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minisitrijas ieskatā, sekmīga bioloģiski 

noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešana Pierīgā ir veikta tikai 

Ādažu, Ikšķiles, Mārupes un Siguldas pašvaldībās 

(http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/vide/22728-varam-pierigas-

pasvaldibas-kavejas-ar-biologiski-noardamo-atkritumu-dalitas-vaksanas-sistemas-

ieviesanu). 

11. Ādažu Mākslas un mūzikas skola organizēja un veiksmīgi novadīja konkursu 

“Gaujas mozaīka Ādažos”. Konkursā piedalījās 143 bērni un 21 mākslas un 

mūzikas skolas, godalgoti 24 konkursa laureāti. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 13.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.11/2015 „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam 

bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” 

(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 13.02.2015. 

saistošajos noteikumos Nr.11/2015 „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku 

gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu 

pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā” 

(Ināra Briede) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 

(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša(LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis 

Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris 

Sprindžuks (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 1 (Edvīns Šēpers (LZS)), "Atturas" – 1 

(Raitis Kubuliņš (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.31 “Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā 

Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

https://www.adazi.lv/ertakai-atkritumu-parvaldibai-izstradata-lietotne-eco-baltia/
https://www.adazi.lv/ertakai-atkritumu-parvaldibai-izstradata-lietotne-eco-baltia/
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/vide/22728-varam-pierigas-pasvaldibas-kavejas-ar-biologiski-noardamo-atkritumu-dalitas-vaksanas-sistemas-ieviesanu
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/vide/22728-varam-pierigas-pasvaldibas-kavejas-ar-biologiski-noardamo-atkritumu-dalitas-vaksanas-sistemas-ieviesanu
http://www.aprinkis.lv/index.php/sabiedriba/vide/22728-varam-pierigas-pasvaldibas-kavejas-ar-biologiski-noardamo-atkritumu-dalitas-vaksanas-sistemas-ieviesanu
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5.§ 

Par subsīdijām sportam 2021.gadā 

(Arnis Rozītis) 

Pamatojoties uz 2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.11/2020 “Par subsīdijām 

sportam Ādažu novadā”, dome izskatīja 8 pieteikumus subsīdijas saņemšanai rīkošanai Ādažu 

novadā, 3 iesniegumus subsīdijas saņemšanai dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs, un 

9 pieteikumus subsīdijas saņemšanai Ādažu novadā reģistrētu sporta organizāciju darbības 

nodrošināšanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 

7.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, domes 2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem 

Nr.11/2020 “Par subsīdijām sportam Ādažu novadā”, domes Sporta daļas vadītāja atzinumu 

un finanšu aprēķinu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 16.februāra atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 2021.gadā (pielikums): 

1.1. 8 sporta sacensību rīkošanai Ādažu novadā par kopējo summu 5600 euro; 

1.2. 2 sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs par kopējo summu 800 

euro; 

1.3. 9 sporta organizāciju darbības nodrošināšanai par kopējo summu 10000 euro. 

2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai izmaksāt šī nolēmuma 1.punktā noteiktās 

subsīdijas noteikumos noteiktajā kārtībā 10 dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas. 

6.§ 

Par vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai ārkārtējās 

situācijas laikā 

(Dagnija Zilberte) 

Domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu 

novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” noteikts, ka vecāku līdzfinansējums 

par vienu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk – ĀBJSS) audzēkni ir 20 euro par 

vienu izglītības programmu mēnesī. Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, ĀBJSS no 

2020.gada 21.decembra turpina mācību darbu klātienē āra sporta laukumos un apvidū, kā arī 

attālināti. Tādejādi, ĀBJSS sniegtie izglītības pakalpojumi ne vienmēr tiek sniegti pilna laika 

apjomā un vecāku līdzfinansējums būtu nosakāms proporcionāli pakalpojuma sniegšanai 

faktiski patērētajam laikam. Vecāku līdzfinansējuma maksa proporcionāli saņemtajiem 

pakalpojumam samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus vidēji par 2000 euro mēnesī, taču 

ietekme nav būtiska, jo šādā mācību procesā attiecīgi samazinās arī skolas izdevumi 

transporta pakalpojumu apmaksai un  sacensību dalības maksai. 

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

daļas 27.punktu, Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu, Ministru kabineta 2020.gada 

6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 15.13.4. un 15.13.7. 

apakšpunktu, 2019.gada 23.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu 

novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 2.1.apakšpunktu un 7.punktu, kā arī 

Finanšu komitejas šā gada 16.februāra atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu proporcionāli saņemtajiem pakalpojumam par 

profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 

skolā no 2021.gada 1.februāra līdz brīdim, kad tiks atsākts ierastais mācību darbs.  

2. Aprēķināt maksu par vienu nodarbību, dalot noteikto vecāku līdzfinansējumu 20 euro 

ar nodarbību skaitu mēnesī. 
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3. Uzdot ĀBJSS direktorei D.Zilbertei informēt par lēmuma izpildes kārtību ĀBJSS 

administrāciju un izglītojamo vecākus, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju domes 

Grāmatvedības daļai līdzfinansējuma aprēķināšanai un rēķinu sagatavošanai. 

4. Uzdot domes Grāmatvedības daļai veikt lēmuma izpildes kontroli. 

7.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1. redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.32 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 

1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

8.§ 

Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. 

redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.33 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.-2037. gadam 1. redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nolikuma "Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2021”" projektu 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.1 “Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām 

“Sabiedrība ar dvēseli 2021”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.34 “Par Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības 

plānu” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Dūņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.35 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam 

“Dūņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Rentnieki” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.36 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam 

“Rentnieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.37 “Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Bitenieki” un “Bites” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.38 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Bitenieki” un “Bites”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 

34 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.39 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Draudzības ielā 34” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma “Veckūlas” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.40 “Par nekustamā īpašuma “Veckūlas” sadalīšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma “Dūki” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.41 “Par nekustamā īpašuma “Dūki” sadalīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

18.§ 

Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

(Vollijs Kuks) 

Dome izskatīja Ķīnas Tautas Republikas pilsoņa H.J., deklarētā dzīvesvieta: (adrese) šā gada 

11.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/21/425) ar lūgumu izsniegt izziņu par domes 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Alderi, Ādažu 

novads, zemesgabalu 0,1433 ha platībā dzīvojamās mājas apbūvei.  

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI.nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, kā arī Finanšu komitejas šā gada 16.februāra 

atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Piekrist izsniegt Ķīnas Tautas Republikas pilsonim H.J., dzimis (dzimšanas dati), 

izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma (nosaukums) iela 

(numurs), Alderi, Ādažu nov., neapbūvētu zemesgabalu 0,1433 ha platībā (īpašuma 

kadastra numurs (numurs), zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) dzīvojamās 

mājas apbūvei. 

19.§ 

Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes ēku pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.42 “Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes ēku pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda” 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.43 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.44 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.45 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par datorprogrammas funkcionalitātes paplašināšanu atbalsta nodrošināšanai Ādažu 

novada daudzbērnu ģimenēm 

(Edgars Liepiņš) 

Domes 2020.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.18/2020 “Par pašvaldības pabalstu 

daudzbērnu ģimenēm” nosaka pabalstu piešķiršanas kārtību katram bērnam daudzbērnu 

ģimenēs Ādažu novadā. Lēmuma izpildes nodrošināšana pašvaldībā tika ieviesta 

datorprogramma pabalstu aprēķinam, lēmumu ģenerēšanai, maksājumu uzdevumu izveidei, 

lēmumu sagatavošanai publicēšanai portālā www.epakalpojumi.lv. 

Datorprogrammas ekspluatācijas laikā konstatētas vairākas nepilnības: 

1. programma neģenerē atteikumu lēmumus, tie jāveido manuāli, kas rada nozīmīgu 

administratīvu slogu; 

2. programma neveic bankas konta datu lauka validāciju (ja iesniedzējs norāda kļūdainu 

bankas kontu, programma neģenerē maksājuma uzdevumu). 2020.gadā bija 95 

nekorekti iesniegumi, kuru atgriešana iesniedzējiem kļūdu novēršanai radīja gan 

administratīvu slogu, gan lielu laiku patēriņu; 

http://www.epakalpojumi.lv/
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3. programma pieņem iesniegumus no ģimenēm, kas deklarētas Ādažu novadā gan uz 1. 

janvāri, gan uz iesnieguma iesniegšanas brīdi, bet atbilstoši saistošajiem noteikumiem 

ģimenēm jābūt deklarētām tikai uz 1. janvāri; 

4. programma jāpapildina ar nosacījumu, kas izriet no domes 2020. gada 24. novembrī 

veiktā grozījuma saistošajos noteikumos par pabalstu ģimenei, ja kalendārā gada laikā 

tajā piedzimis bērns; 

5. programma portālā www.epakalpojumi.lv neatpazīst atbalstu daudzbērnu ģimenēm un 

ir nepieciešams atpazīšanas algoritms, kas ļautu identificēt, kuram bērnam ir 

apstiprināts un izmaksāts pabalsts. 

Programmas izstrādātājs piedāvā veikt programmas funkcionalitātes paplašināšanu un 

paredzamo izmaksu tāme ir 6098,40 euro. Domes 2021.gada budžetā šādi līdzekļi nav noteikti 

un tos var iegūt, veicot budžeta grozījumus, novirzot minēto summu no nesadalītā konta 

atlikuma. Plānotās izmaksas iekļaujamas Pārvaldes budžeta tāmē (EKK 5120 “Licences, 

koncesijas un patenti, preču zīmes un līdzīgas tiesības”). 

Pamatojoties uz 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.10 “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas 

un izpildes kārtība” 24.punktu, , kā arī Finanšu komitejas šā gada 16.februāra atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), 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), Māris Sprindžuks 

(RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Svetlana 

Kuzmina- Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt finanšu līdzekļu 6098,40 euro apmērā piešķiršanu pašvaldības 

datorprogrammas pilnveidošanai pabalstu piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm. 

2. Uzdot domes finansistam veikt grozījumu domes 2021.gada budžetā, iekļaujot 

nepieciešamos finanšu līdzekļus šī nolēmuma 1.punkta izpildei. 

3. Uzdot domes Grāmatvedības daļai organizēt datorprogrammas pilnveidošanu. 

24.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2021.gada budžetā 

(Sarmīte Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.8/2021 “Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2021.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

25.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" telpām 

(Everita Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.46 “Par nomas maksas noteikšanu ĀPII telpām” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par Ādažu novada reorganizācijas plāna konstatējumu daļu 

(Guntis Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.47 “Par Ādažu novada reorganizācijas plāna konstatējumu daļu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

http://www.epakalpojumi.lv/
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27.§ 

Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2021.gada 26.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.2/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās” 

(Everita Kāpa) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 21.februāra 

atzinumu par domes šā gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2/2021 “Par sociālās 

palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām vai personām krīzes 

situācijās”, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Veikt šādus redakcionālus labojumus šā gada 26.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.2/2021 “Par sociālās palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām 

mājsaimniecībām vai personām krīzes situācijās” (turpmāk – noteikumi):  

1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 33.panta trešo daļu un 

36.panta sesto daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14.panta 

sesto daļu”. 

2. Precizēt noteikumu numerāciju, izsakot punktus “21.” un “22.” kā punktus “22.” 

un “23.”. 

28.§ 

Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

-SLĒGTĀ DAĻA-  

29.§ 

Par griestu sliežu sistēmas un pacēlāja ierīkošanu bērnam ar īpašām vajadzībām 

(Ieva Roze) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.49 “Par griestu sliežu sistēmas un pacēlāja ierīkošanu bērnam ar 

īpašām vajadzībām” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14:56. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


