
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021. gada 27. aprīlī                              Nr. 9 

 

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) (no plkst. 14.02), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs 

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

Kuzmina-Žuravļova (S) (no plkst. 14.02), Jānis Neilands (RA) (no plkst. 14.02), Pēteris 

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

Verners (RA) (no plkst. 14.02). 

Sēdē piedalās: 

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

Edgars Liepiņš, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Arnis Rozītis, Alise 

Timermane-Legzdiņa. Ingūna Urtāne, Anrijs Zēbergs. 

citi: SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars Dundurs, SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes 

loceklis Juris Krūze, PSIA “Ādažu Slimnīca” valdes loceklis Pēteris Pultraks, Ādažu Kultūras 

centra vadītāja Linda Tiļuga. 

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. 14:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

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

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada aprīlī. 

3. Par pašvaldības projektu izpildes gaitu. 

4. Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas atskaiti par darbu 2020.gadā. 

5. Par SIA “Ādažu Namsaimnieks” 2020. gada pārskatu, stratēģijas un domes uzdevumu 

izpildi. 

6. Par SIA “Ādažu Ūdens” 2020. gada pārskatu, stratēģijas un domes uzdevumu izpildi. 

7. Par PSIA “Ādažu slimnīca” 2020. gada pārskatu, stratēģijas un domes uzdevumu 

izpildi. 

8. Par nekustamā īpašuma tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu. 

9. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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10. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

11. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

12. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

13. Par publiska pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanu. 

14. Par subsīdijām sportam 2021.gadā. 

15. Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2021. gada maijā. 

16. Par nekustamo īpašumu “Dārznieki” un “Austrumdārzi” detālplānojuma atcelšanu. 

17. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un  

“Rīgas gatve 3”. 

18. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Rīgas gatve 5” un  

“Rīgas gatve 7”. 

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Skursteņi”. 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2. 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas”. 

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Hermaņi”. 

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” 

un “Lejupes”. 

24. Par nekustamā īpašuma Birznieku ielā 14 sadalīšanu. 

25. Par nekustamā īpašuma “Ķurzuļi” sadalīšanu. 

26. Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" ēkas inženiertehnisko sistēmu 

renovāciju un remontu. 

27. Par saistošo noteikumu "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Ādažu novadā" projektu. 

28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

29. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

32. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas finansēšanu. 

33. Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17. 

34. Par pašvaldības zemesgabala Kāpas iela 22 atsavināšanu. 

35. Par zemes nomu reklāmas norādes izvietošanai Gaujas ielā. 

36. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

37. Par nekustamo īpašumu “Lazdas Nr. 8” un “Lazdas Nr. 9” apvienošanu. 

38. Par pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 41 un Gaujas iela 43 atsavināšanu. 

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

40. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

41. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra 

saistošajos noteikumos Nr. 38 “Par Ādažu novada pašvaldības nodevām”” projektu. 

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

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

43. Par amatu savienošanas atļauju Baibai Vītoliņai. 

44. Par amatu savienošanas atļauju Zanei Stašulei. 

45. Par amatu savienošanas atļauju Naurim Rubenam. 

46. Par dokumentu vadības sistēmas “Namejs City” ieviešanu jaunveidojamā Ādažu 

novada pašvaldībā. 

47. Par noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta noteikumos 

Nr.3 “Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”” projektu. 

48. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu. 

49. Par grozījumiem pašvaldības 2021. gada budžetā. 

50. Par grozījumiem domes 2021. gada 23. februāra lēmumā Nr. 48 “Par dalību Valsts 

Zivju fonda atbalsta programmā”. 

51. Par nolikuma “Skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa nolikums” projektu. 

52. Par skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas komisiju. 
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1.§ 

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

(Māris Sprindžuks) 

Ierosina papildināt domes šā gada 27. aprīļa sēdes darba kārtību ar 50. jautājumu “Par 

grozījumiem domes 23.02.2021. lēmumā Nr. 48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta 

programmā””, 51. jautājumu “Par nolikuma “Skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa 

nolikums” projektu” un 52. jautājumu “Par skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa 

vērtēšanas komisiju". 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 27. aprīļa sēdes darba kārtību. 

Plkst. 14.02 J.BEĶERS, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, J.NEILANDS un E.VERNERS piedalās 

sēdē. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada aprīlī 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1.1. 2020. gada 28. aprīļa lēmums Nr. 90 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

23.05.2017. lēmumā Nr.123 “Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. 

Begin to move more quickly” īstenošanu””; 

1.2. 2020. gada 25. augusta lēmums Nr. 182 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

“Žagarlejas” zemes starpgabala atsavināšanu”; 

1.3. 2020. gada 3. decembra lēmums Nr. 254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas 

izglītības programmā Ādažu vidusskolā”; 

1.4. šā gada 27. janvāra lēmums Nr. 4 “Par bērnu zīmējumu konkursu”; 

1.5. šā gada 23. februāra lēmums Nr. 48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta 

programmā”; 

1.6. šā gada 23. marta lēmumi:  

1.6.1. Nr. 66 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas 86A” atsavināšanu” – 

daļā par novērtēšanu un cenas noteikšanu; 

1.6.2. Nr. 67 “Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā”; 

1.6.3. Nr. 69 “Par ēdinātāju norēķinu kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs”; 

1.6.4. Nr. 70 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekta 

īstenošanu”; 

1.7. šā gada 23. marta sēdes protokols Nr. ĀND/1-7-1/21/6:  

1.7.1. § 8 “Par piemaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajam 

tehniskajam un medicīnas personālam”; 

1.7.2. § 32 “Par tīkla reklāmas līguma noslēgšanu”; 

1.8. šā gada 15. aprīļa ārkārtas sēdes protokols Nr.ĀND/1-7-1/21/8 § 1 “Par 

pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi 

Ādažu vidusskolā”. 

2. Neizpildītie domes lēmumi: 

2.1. 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. 

Tādejādi dome nevar izpildīt apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt ielu; 
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2.2. 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. Cita būtiska informācija: 

3.1. domes organizētajā bērnu zīmējumu konkursā par tēmām “Mana unikālā vieta vai 

lieta, kam pēc 10 gadiem jābūt jaunajā Ādažu novadā” un “Mans redzējums par 

jaunā Ādažu novada simbolu” tika saņemti 102 darbi, t.sk., 63 zīmējumi un 39 

simboli; 

3.2. šā gada 1. aprīlī darbu uzsāka Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde; 

3.3. šā gada 19. aprīlī mācības klātienē daļēji atjaunoja Ādažu vidusskola. Nedēļu 

vēlāk saslimšanas riska samazināšanas nolūkā vienai no sākumskolas klasēm tika 

noteikts attālināts mācību process; 

3.4. šā gada 19.aprīlī tika uzsākta Vidlauku ielas rekonstrukcija; 

3.5. uzsākti būvdarbi Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra būvniecībai Attekas ielā 

39, Ādažos; 

3.6. šā gada 26. aprīlī uzsākta smilšu seguma nomaiņu pret gumijas segumu Līgo 

laukumā divos sektoros; 

3.7. Zivju fonda padome atbalstīja domes projekta iesniegumu “Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” un projektu “Zivju resursu pavairošana 

Ādažu novada Lielajā Baltezerā”, piešķirot katram projektam finansējumu 2482,92 

euro apmērā; 

3.8. 2020. gada 28. aprīlī dome nolēma uz laiku apturēt būvdarbus Gaujas kreisā krasta 

nostiprināšanai, jo uzraugošā institūcija veica pārbaudi par iespējamiem 

pārkāpumiem iepirkuma procedūras gaitā. Tā kā aizdomas neapstiprinājās,  SIA 

“Valkas meliorācija” plāno atsākt darbus objektā šā gada 1. maijā. Faktiskais 

darbu izpildes temiņš tiks pagarināts līdz 2022. gada 30. septembrim; 

3.9. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 1 izglītojamais un 1 pedagogs saņēma Kultūras 

ministrijas augstāko apbalvojumu kultūrizglītības nozarē par sasniegumiem 

starptautiskā mēroga konkursos. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par pašvaldības projektu izpildes gaitu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

ES fondu un pašvaldības projektu izpilde (1.pielikums). 

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), Kristīne Savicka 

(RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, “Atstāja 

sēdi” – 1 (Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas atskaiti par darbu 2020.gadā 

(Raitis Kubuliņš (LZP)) 

Atskaite (2.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt informāciju zināšanai. 

5.§ 

Par SIA “Ādažu Namsaimnieks” 2020. gada pārskatu, stratēģijas un domes uzdevumu 

izpildi 

(Juris Krūze) 

Prezentācija (3.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

6.§ 

Par SIA “Ādažu Ūdens” 2020. gada pārskatu, stratēģijas un domes uzdevumu izpildi 

(Aivars Dundurs) 

Prezentācija (4.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

7.§ 

Par PSIA “Ādažu slimnīca” 2020. gada pārskatu, stratēģijas un domes uzdevumu izpildi 

(Pēteris Pultraks (RA)) 

Prezentācija (5.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma tiesību izsoles atzīšanu par nenotikušu 

(P.Pultraks) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par" (Adrija Keiša (LZS), Edgars Verners (RA), Edvīns Šēpers 

(LZS), Gundars Bojārs (LZP), Jānis Beķers (RA), Jānis Neilands (RA), Kerola Dāvidsone 

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

(RA), Pēteris Pultraks (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina- Žuravļova (S), 

Valērijs Bulāns (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.73 “Par nekustamā īpašuma tiesību izsoles atzīšanu par 

nenotikušu” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” 

(Ināra Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.74 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē “Strautiņš”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

(Ināra Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.75 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē” un sagatavot to parakstīšanai. 
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11.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

(Ināra Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.76 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

(Ināra Briede) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.77 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par publiska pasākuma “Gaujas svētki Ādažos” atcelšanu 

(Linda Tiļuga) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa grozījumiem Ministru kabineta 2020. 

gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”, sabiedrības veselības apdraudējuma augsto risku, kas nepieļauj 

iespēju 2021. gada 29. maijā organizēt pašvaldības publisko pasākumu “Gaujas svētki 

Ādažos”,  kā arī domes Projektu uzraudzības komisijas šā gada 12. aprīļa atzinumu, 

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

1. Atcelt 2021. gada maijā plānoto Ādažu novada pašvaldības publisko pasākumu 

“Gaujas svētki Ādažos”. 

2. Uzdot Ādažu Kultūras centra vadītājai L.Tiļugai nodrošināt 40 % no domes 2021. 

gada budžetā pasākumam “Gaujas svētki Ādažos” apstiprinātajiem finanšu līdzekļiem 

paredzēt 2021. gada kultūras pasākumu un koncertprogrammu izdevumu apmaksai 

novadā, kas organizējami atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās situācijas 

nosacījumiem.  

3. Uzdot domes izpilddirektoram kontrolēt lēmuma izpildi. 

14.§ 

Par subsīdijām sportam 2021.gadā 

(Arnis Rozītis) 

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

subsīdijām sportam Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi), dome izskata divus pieteikumus 

subsīdijas saņemšanai sporta sacensību organizēšanai Ādažu novadā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. punktu, Sporta likuma 7. 

panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, noteikumu 10. un 11. punktu, domes Sporta daļas vadītāja 

atzinumu un finanšu aprēķinu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 20. aprīļa atzinumu, 

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

1. Atbalstīt pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 2021. gadā divu sporta sacensību 

organizēšanai Ādažu novadā, par kopējo summu 1300 euro saskaņā ar 6.pielikumu. 

2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai līdz šā gada 10. maijam izmaksāt noteikumos 

noteiktajā kārtībā šī lēmuma pielikumā noteiktajiem saņēmējiem piešķirto subsīdiju. 

15.§ 

Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2021. gada maijā 

(Kerola Dāvidsone (RA)) 
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Saskaņā ar domes 2017. gada 20. jūnija saistošo noteikumu Nr. 22/2017 “Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 74. punktu, komiteju sēdes notiek ne retāk kā 

reizi mēnesī un nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek domes sēdes, savukārt 74.1. 

apakšpunkts nosaka, ka Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēde notiek katra 

mēneša pirmajā otrdienā, plkst. 14.00.  

Šā gada maija pirmā otrdiena ir 4.maijs, svētku diena (Latvijas Republikas Neatkarības 

atjaunošanas diena). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56. panta piekto daļu un 58. panta otro daļu, kā arī, 

lai nodrošinātu komitejā iesniegto dokumentu savlaicīgu izskatīšanu, 

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

Sasaukt Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2021. gada 5. maijā, 

plkst.14.00. 

16.§ 

Par nekustamo īpašumu “Dārznieki” un “Austrumdārzi” detālplānojuma atcelšanu 

(Ingūna Urtāne) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.78 “Par nekustamo īpašumu “Dārznieki” un “Austrumdārzi” 

detālplānojuma atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un  

“Rīgas gatve 3” 

(Ingūna Urtāne) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.79 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem 

īpašumiem “Sudrablapsas” un  “Rīgas gatve 3”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Rīgas gatve 5” un  

“Rīgas gatve 7” 

(Ingūna Urtāne) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.80 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem 

īpašumiem “Rīgas gatve 5” un  “Rīgas gatve 7”” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Skursteņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.81 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Skursteņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rasiņu ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.82 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Rasiņu ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kļavas” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.83 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Kļavas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Hermaņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.84 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Hermaņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Jaunlejupes” 

un “Lejupes” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.85 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem “Jaunlejupes” un “Lejupes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par nekustamā īpašuma Birznieku ielā 14 sadalīšanu 

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

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

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.86 “Par nekustamā īpašuma Birznieku ielā 14 sadalīšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par nekustamā īpašuma “Ķurzuļi” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.87 “Par nekustamā īpašuma “Ķurzuļi” sadalīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” ēkas inženiertehnisko sistēmu 

renovāciju un remontu 

(Anrijs Zēbergs) 

Pamatojoties uz starp domi un SIA “BALTVENT” 2020. gada 28. oktobrī noslēgto līgumu 

Nr. JUR 2020-09/659 par Ādažu pirmsskolas iestādes “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII) ēkas 

siltumapgādes un ventilācijas sistēmu apsekošanu un tehniskā atzinuma (turpmāk – atzinums) 

izstrādi, SIA “BALTVENT” secināja: 

1. iekšējās ūdensapgādes un kanalizācija maģistrālie cauruļvadi ir nolietojušies un 

atrodas kritiskā stāvoklī; 
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2. apkures sistēmas maģistrāles atrodas kritiskā stāvoklī, izolācija saglabājusies vien 

daļēji, noslēgarmatūra nepieļauj iespējas noslēgt sistēmu un veikt tās balansēšanu; 

3. ventilācijas sistēma tikai daļēji atbilst Latvijas būvnormatīvu noteikumiem, 

nepieciešams ierīkot mehānisko ventilāciju automātiskai gaisa daudzuma padevei un 

piesārņotā gaisa apmaiņai. 

Paredzamās ĀPII inženiertehnisko sistēmu rekonstrukcijas izmaksas ir aptuveni 366000 euro 

bez PVN (ventilācijas sistēmas rekonstrukcija 300000 euro, apkures sistēmas rekonstrukcija 

36000 euro, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 30000 euro), tai skaitā 

vienas ĀPII grupas telpu izbūve ar piespiedu ventilāciju (rekuperāciju) izmaksās aptuveni 

12000 euro (pilotprojekts).  

Ņemot vērā lielo finanšu līdzekļu apjomu, kas nepieciešams ĀPII inženiertehnisko sistēmu 

rekonstrukcijai, ir lietderīgi uzsākt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas remontdarbus 

2021. gadā (tie ir vissliktākajā stāvoklī, kā arī ir laika ierobežojums darbu veikšanai) un 

vienas ĀPII grupas telpu izbūvi ar piespiedu ventilāciju (rekuperāciju). Ventilācijas un 

apkures sistēmu rekonstrukciju līdzekļus visa projekta realizācijai – projektēšanai un 

būvniecības darbiem, nepieciešams iekļaut 2022. gada budžetā papildus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.² panta pirmo daļu, 

kas nosaka, ka publikas personas pienākums ir nodrošināt nekustamā īpašuma lietošanu un 

uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām un veicināt tā uzlabošanu, kā arī SIA “BALTVENT” veikto ĀPII ēkas 

siltumapgādes un ventilācijas sistēmu apsekošanu un tehnisko atzinumu, 

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

1. Apstiprināt ĀPII ūdensvada un kanalizācijas, apkures (siltumskaitītāja uzstādīšana) 

sistēmas remontdarbus, vienas ĀPII grupas telpu projektēšanu un izbūvi ar piespiedu 

ventilāciju (rekuperāciju) 50820 euro apjomā ar PVN no 2021. gada budžeta 

līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam organizēt lēmuma 

izpildi. 

27.§ 

Par saistošo noteikumu “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Ādažu novadā” projektu 

(Pēteris Sabļins) 

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), 

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

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14/2021 “Rakšanas darbu veikšanas kārtība Ādažu 

novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

28.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(Edgars Liepiņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.88 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 
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29.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(Edgars Liepiņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.89 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

30.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(Edgars Liepiņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.90 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

31.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(Edgars Liepiņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.91 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

32.§ 

Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas finansēšanu 

(Lelde Balode) 

Pamatojoties uz Ādažu novada 2017. gada 28. februāra lēmumu Nr. 46 “Par papildinājumiem 

sadarbības līgumā par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas 

kārtību”, starp domi un Carnikavas novada pašvaldību 2017. gada 18. oktobrī tika noslēgta 

vienošanās Nr. 1 pie līguma Nr.02-14.6/54 (JUR 2014-04/312) par koplietošanas meliorācijas 

sistēmu apsaimniekošanu un uzturēšanu (turpmāk – vienošanās), nosakot kārtību, kādā dome 

sedz Carnikavas novada pašvaldībai daļu no ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksām sūkņu 

stacijām “Eimuri”, “Laveri” un “Mangaļi” . 

2021. gada 9. martā dome saņēma Carnikavas novada pašvaldības aģentūras “Carnikavas 

komunālserviss” ziņojumu “Par polderu sūkņu stacijas “Laveri” darbības nodrošināšanu” un 

tā pielikumā pievienoto 2021. gada 9. marta Defektācijas aktu par Laveru poldera sūkņu 

stacijas pārsūknēšanas sūkņa OPV 2500-4.2 demontāžu. 

2021. gada 22. martā tika saņemta SIA “Metālbūve” veikto avārijas darbu izmaksu tāme 

Nr.204-21 par restaurētā sūkņa OVP-2500-4.2 piegādi, komplektāciju ar savienojošo flanci 

(esošo) un uzstādīšanu par kopējo summu 7114,80 euro, no kā domei ir pienākums apmaksāt 

54,5 %, t.i., 3877,57 euro, ieskaitot PVN. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, Ministru 

kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumu Nr.378 “Meliorācijas sistēmas būvniecības, 

ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, 

kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, 

ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā” 15. punktu un vienošanās 5.4. 

punktu, 

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

1. Apmaksāt Carnikavas novada domei Ādažu novada Laveru poldera sūkņu stacijas 

avārijas darbu izdevumus 3877,57 euro apmērā pēc rēķina saņemšanas. 
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2. Apmaksāt izdevumus no domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2021. gada 

budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 7210).  

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.  

33.§ 

Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17 

(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), 

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

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

Pieņemt lēmumu Nr.92 “Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 17” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par pašvaldības zemesgabala Kāpas iela 22 atsavināšanu 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.93 “Par pašvaldības zemesgabala Kāpas iela 22 atsavināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par zemes nomu reklāmas norādes izvietošanai Gaujas ielā 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.94 “Par zemes nomu reklāmas norādes izvietošanai Gaujas ielā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.95 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

37.§ 

Par nekustamo īpašumu “Lazdas Nr. 8” un “Lazdas Nr. 9” apvienošanu 

(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), 

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

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

Pieņemt lēmumu Nr.96 “Par nekustamo īpašumu “Lazdas Nr.8” un “Lazdas Nr.9” 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 

Par pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 41 un Gaujas iela 43 atsavināšanu 

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

Pieņemt lēmumu Nr.97 “Par pašvaldības nekustamo īpašumu Gaujas iela 41 un Gaujas 

iela 43 atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda” 

(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), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (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.98 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

40.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.99 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

41.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.38 “Par Ādažu novada pašvaldības nodevām”” projektu 

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

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

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 

26. novembra saistošajos noteikumos Nr.38 „Par Ādažu novada pašvaldības nodevām”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

42.§ 

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.16/2021 “Grozījums Ādažu novada domes 2017. 

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

sagatavot tos parakstīšanai. 

43.§ 

Par amatu savienošanas atļauju Baibai Vītoliņai 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.100 “Par amatu savienošanas atļauju Baibai Vītoliņai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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44.§ 

Par amatu savienošanas atļauju Zanei Stašulei 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.101 “Par amatu savienošanas atļauju Zanei Štasulei” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

45.§ 

Par amatu savienošanas atļauju Naurim Rubenam 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.102 “Par amatu savienošanas atļauju Naurim Rubenam” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

46.§ 

Par dokumentu vadības sistēmas “Namejs City” ieviešanu jaunveidojamā Ādažu 

novada pašvaldībā 

(Jevgēnija Sviridenkova) 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (turpmāk – likums) Pārejas noteikumu 2. 

punkts nosaka, ka ar šā likuma spēkā stāšanos republikas pilsētu un novadu pašvaldības 

turpina pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz 2021. 

gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldības domes pirmajai sēdei, kura tiek sasaukta šajā 

likumā noteiktajā kārtībā 2021. gada 1. jūlijā. Likuma Pārejas noteikumu 22.punkts nosaka, 

ka līdz 2021. gada 31. decembrim pašvaldības iestādes to uzturētajās informācijas sistēmās 

veic izmaiņas, kas saistītas ar šā likuma stāšanos spēkā.  

Ādažu novada domes 2020. gada 30. jūnija iekšējo noteikumu Nr.8 “Dokumentu aprites 

kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 3. punkts nosaka, ka dokumentu apritē izmanto 

elektroniskā dokumentu vadības sistēmā (DVS) reģistrētus dokumentus. Dome no 2016. gada 

izmanto DVS “Namejs City”. Domes ieskatā minētā DVS jāizmanto arī jaunveidojamā Ādažu 

novada pašvaldības darba vajadzībām. 

Lai savlaicīgi sagatavotos dokumentu aprites nodrošināšanai laikā pēc pašvaldību vēlēšanām 

un turpmāk, reorganizējamās Carnikavas novada pašvaldības iestāžu darbiniekiem jau no šā 

gada 1. jūnija nepieciešams nodrošināt piekļuvi un lietvedības dokumentu lietošanu DVS 

“Namejs City”. Minētās ieceres izpildei jāiegādājas datorprogrammas licences 103 

darbiniekiem un jāapmaksā DVS programmas izstrādātājam AS “RIX Technologies” DVS 

uzturēšanas un izmitināšanas izmaksas par sešiem mēnešiem, līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Kopējā paredzamo izmaksu tāme ir aptuveni 4000 euro (bez PVN). 

Ādažu novada domes 2021. gada budžetā šādi līdzekļi nav paredzēti 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”). 

Minēto pasākumu izpildē izlietotos līdzekļus pašvaldība varēs atgūt saskaņā ar Ministru 

kabineta 2021. gada 4. marta noteikumiem Nr.142 “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir 

vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā 

radušos administratīvos izdevumus”. 

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

izstrādāšanas un izpildes kārtība” 24. punktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Noteikt lietvedības datu vadības sistēmas datorprogrammu “Namejs City” kā 

jaunveidojamā Ādažu novada pašvaldības lietvedības datu vadības sistēmas 

datorprogrammu. 

2. Atbalstīt finanšu līdzekļu 4000 euro (bez PVN) apmērā piešķiršanu DVS “Namejs 

City” licenču iegādei un sistēmas uzturēšanas un izmitināšanas apmaksai 

reorganizējamās Carnikavas novada pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 

dokumentu vadības sistēmā no šā gada 1. jūnija līdz 31. decembrim. 

3. Uzdot domes finansistei S. Mūzei sagatavot grozījumu projektu domes 2021. gada 

budžetā šī nolēmuma 2. punkta izpildei. 

4. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas IT informācijas tehnoloģiju 

drošības un komunikāciju sistēmas administratoram Dz. Kronbergam un Kancelejas 

vadītājai J. Sviridenkovai nodrošināt DVS “Namejs City” licenču iegādi, DVS 

uzturēšanas un izmitināšanas apmaksu, kā arī jauno lietotāju apmācību. 

5. DVS “Namejs City” lietošanu reorganizējamās Carnikavas pašvaldības iestādēs 

noteikt Ādažu novada pašvaldības izpilddirektora norīkotam atbildīgajam darbiniekam 

– DVS “Namejs City” administratoram, līdz brīdim, kad jaunveidojamā Ādažu novada 

pašvaldības dome apstiprinās pašvaldības nolikumu un administratīvās struktūras 

projektu. 

6. Uzdot domes izpilddirektoram kontrolēt šī nolēmuma izpildi. 

47.§ 

Par noteikumu "Grozījumi Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta noteikumos Nr.3 

“Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”" projektu 

(Guntis Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.1 “Grozījumi Ādažu novada domes 2020. gada 24. marta 

noteikumos Nr.3 “Kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

48.§ 

Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu 

(Laila Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.103 “Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieces iecelšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

49.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2021.gada budžetā 

(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), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S), 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 (Raitis Kubuliņš (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2021.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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50.§ 

Par grozījumiem domes 2021. gada 23. februāra lēmumā Nr. 48 “Par dalību Valsts 

Zivju fonda atbalsta programmā” 

(Artis Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.104 “Par grozījumiem domes 23.02.2021. lēmumā Nr. 48 “Par 

dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

51.§ 

Par nolikuma “Skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa nolikums” projektu 

(Alise Timermane-Legzdiņa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.6 “Skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa nolikums” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

52.§ 

Par skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas komisiju 

(Alise Timermane- Legzdiņa) 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu, Izglītības 

likuma 17. panta pirmo daļu un saskaņā ar Ādažu novada domes šā gada 24. aprīļa nolikuma 

Nr.6 “Skolēnu radošo darbnīcu programmu konkursa nolikums” 7.1. apakšpunktu, 

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

1. Apstiprināt skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa 

(turpmāk – konkurss) vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija) šādā sastāvā: 

1.1. Kerola DĀVIDSONE – deputāte; 

1.2. Kristīne SAVICKA – deputāte; 

1.3. Ināra BRIEDE – izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste; 

1.4. Alise TIMERMANE-LEGZDIŅA -  interešu izglītības koordinatore; 

1.5. Jevgēnija SVIRIDENKOVA – Kancelejas vadītāja. 

2. Apstiprināt K.Dāvidsoni par komisijas priekšsēdētāju. 

3. Apstiprināt K.Savicku par komisijas priekšsēdētājas vietnieci. 

4. Uzdot komisijai organizēt darbu konkursa nolikumā noteiktā kārtībā. 

5. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16:21. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


