
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021.gada 9.aprīlī                              Nr.7 

 

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), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), 

Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP) (no plkst. 09.29), 

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

(RA), Kristīne Savicka (RA), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Edvīns Šēpers (LZS). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Everita Kāpa, Guntis Porietis 

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 

videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 09.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos. 

2. Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam. 

3. Par Ādažu vidusskolas izdevumu “Ādažu novada ļaudis skolā”. 

4. Par grozījumu Ādažu novada domes 2020. gada 22. septembra lēmumā Nr.210 “Par 

Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi”. 

5. Par darba samaksu Apvienošanas komisijai. 

1.§ 

Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos 

(Everita Kāpa) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 1.aprīļa 

atzinumu Nr.1-18/3258 par Ādažu novada domes 2021.gada 23.februāra saistošajiem 

noteikumiem 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””, 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 



 2 

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

Svītrot Ādažu novada domes 2021.gada 23.februāra saistošo noteikumu 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”” 1. punktu. 

2.§ 

Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam 

(Māris Sprindžuks) 

Česlavs Batņa savā šā gada 31.marta iesniegumā lūdz domes atļauju savienot Ādažu 

vidusskolas direktora amatu ar Ikšķiles novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka amatu. 

Informē par deputāta E.Šēpera šā gada 8.aprīļa iesniegumu par amatu apvienošanas atteikumu 

Ādažu vidusskolas direktoram Česlavam Batņam (reģ. Nr.ĀND/1-18/21/1026). Vērš 

uzmanību, ka deputāts E.Šēpers ir kategoriski “pret” dot atļauju Č.Batņam apvienot Ādažu 

vidusskolas direktora un Ikšķiles novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka amatus. 

Č.BATŅA, M.SPRINDŽUKS, G.BOJĀRS, K.SAVICKA, A.KEIŠA, K/DĀVIDSONE, 

P.BALZĀNS, G.PORIETIS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.05.23 – 0.29.36] par: 

1. Č.Batņas kompetenci un spējām pildīt abu amatu pienākumus kvalitatīvi un termiņā 

(G.Bojārs pauž viedokli, ka Č.Batņa pierādīja savu darbu ar skolas augstiem 

rezultātiem, īpaši ņemot vērā pārejās periodu, kurā laikā vidusskolas direktoram bija 

nepieciešams nodrošināt vidusskolas telpās uz ĀPII “Strautiņš” renovācijas laiku 

bērnudārza izvietošanu, kā arī jauna satura mācību programmu izstrādi un jaunu 

pirmsskolas izglītības iestāžu grupu atvēršanu vidusskolas telpās šā gada aprīlī. 

K.Savica pauž viedokli, ka vidusskolas direktora kompetence ir plašāka par darba 

kabinetā faktiski pavadīto laiku, tas ir dinamisks darbs, ar ko Č.Batņa godam tiek galā. 

S.Kuzmina-Žuravļova un A.Keiša pievienojas E.Šēpera iesniegumā paustajam par 

iespēju Č.Batņam kvalitatīvi izpildīt viņam noteiktos pienākumus direktora un 

priekšsēdētāja vietnieka amatos, ņemot vērā pienākumu apjomus.); 

2. G.Porieša atzinumu, ka no izpildvaras viedokļa vairāk, kā divu gadu laikā (no 

2019.gada) visi domes lēmumi un vidusskolai noteikti uzdevumi ir izpildīti, kā arī šajā 

periodā tika veikta skolas akreditācija un skolas direktors saņēma augstu novērtējumu. 

Pauž viedokli, ka, ja deputātiem divu mēnešu laikā, kad Č.Batņa savienos abus 

amatus, būs iebildumi par vidusskolas darba kvalitāti vai darbu kavēšanu, deputāti 

varēs atsaukt lēmumu par amatu savienošanas atļauju (Č.Batņa pateicas par 

viedokļiem un informē, ka ir Ikšķiles patriots, savukārt Ādažu vidusskolu uzskata par 

labāko darba vietu. Vērš uzmanību, ka, strādājot par Ādažu vidusskolas direktoru, ir 

apolitisks un nepieļaus politikas “ienākšanu” skolā. Uzsver, ka Ādaži nekad necietīs 

no viņa amatu apvienošanas.).  

Plkst. 09.29 R.KUBULIŅŠ piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

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

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

(RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 2 (Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova 

(S)), "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.71 “Par amatu savienošanas atļauju Česlavam Batņam” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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3.§ 

Par Ādažu vidusskolas izdevumu “Ādažu novada ļaudis skolā” 

(Česlavs Batņa) 

Ādažu vidusskola (turpmāk – ĀVS) 2021.gadā atzīmēs savas dibināšanas 35.gadadienu. ĀVS 

budžetā pašvaldības dome apstiprināja finansējumu minētajam pasākumam un ĀVS plānoja 

organizēt absolventu un skolas darbinieku tradicionālo salidojumu un svētku koncertu.  

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, klātienes pasākumi netiks rīkoti vai rīkoti 

mazākā apjomā. 

2020./2021.mācību gadā ĀVS apkopoja pensionēto skolotāju un skolas absolventu atmiņas un 

foto materiālus (160 lp. tīrrakstā), kuru sagatavošanai pavairošanai līdz 100 grāmatu 

apjomam, ir nepieciešams maketētāja un pavairošanas pakalpojums, kura kopējās izmaksas 

plānotas līdz 4000 euro apmērā.  

Iespieddarbu paredzēts izmantot kā ĀVS reprezentācijas materiālu, kā balvu ĀVS 

darbiniekiem un kā metodisko materiālu skolēniem novada vēstures izzināšanai un piederības 

sajūtas Ādažu novadam veidošanai.  

G.BOJĀRS ierosina publicēt arī grāmatas elektornisko versiju Internetā. 

Č.BATŅA informē, ka iespējams grāmatas elektroniska versija vai tās daļa varētu būt 

publicēta Internetā, formats un veids tiks precizēti. 

Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.10 

“Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, 

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

1. Apstiprināt Ādažu vidusskolas 2021.gada budžeta mērķa grozījumus un izmantot 

daļu no finanšu līdzekļiem skolas 35 gadu jubilejas pasākumam līdz 4000 euro apmērā 

(EKK 2239), izdevuma “Ādažu novada ļaudis skolā” maketēšanai un pavairošanai.  

2. Uzdot Ādažu vidusskolas direktoram organizēt šī nolēmuma 1.punkta izpildi. 

3. Uzdot domes izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli. 

4.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2020. gada 22. septembra lēmumā Nr.210 “Par 

Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādi” 

(Guntis Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.72 “Par grozījumu Ādažu novada domes 2020. gada 22. septembra 

lēmumā Nr.210 “Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta 

izstrādi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par darba samaksu Apvienošanas komisijai 

(Guntis Porietis) 

Ar Ādažu novada domes šā gada 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 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 
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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. 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

15. panta vienpadsmito daļu, Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumu 71.1 

punktu, 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš 

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

(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ: 

Noteikt no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 30.jūnijam Apvienošanas komisijai 

speciālo piemaksu par pašvaldībai būtiskas funkcijas nodrošināšanu šādā apmērā no tās 

locekļu mēnešalgas, ieskaitot nodokļus: 

1. Guntim PORIETIM, domes izpilddirektoram - 50 %;  

2. Lailai RAISKUMAI, Personāldaļas vadītājai - 40 %; 

3. Sarmītei MŪZEI, Attīstības un investīciju daļas vadītājai - 40 %; 

4. Everitai KĀPAI, Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājai - 40 %. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:42. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


