
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021. gada 25. maijā                              Nr. 11 

 

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:  Ivo Bērziņš, Ināra Briede, Silvis Grīnbergs, Everita Kāpa, Edgars 

Liepiņš, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Arnis Rozītis, Inga Švarce.  

citi: Ādažu vidusskolas direktors Česlavs Batņa, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāja Irēna Kuzņecova, Ādažu novada Vēlēšanu komisijas sekretāre Antra Stradiņa, 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 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 25.maija sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada maijā. 

3. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu. 

4. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

5. Par dalību Erasmus+ projektā “Ēd veselīgi un esi bagāts”. 

6. Par dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai”. 

7. Par dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā”. 

8. Par dalību Erasmus+ projektā “Mana skola – mana vēsture”. 

9. Par dalību Erasmus+ projektā “Vairāk nekā klubs”. 

10. Par dalību Erasmus+ projektā “Risks”. 

11. Par piemaksu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijai un medicīnas 

personālam. 

12. Par subsīdijām sportam piešķiršanu dalībai treniņnometnē 2021.gadā. 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

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



 2 

13. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Inču ielā 32. 

14. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Āķu ielā 2. 

15. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Tallinas šosejā 57. 

16. Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma darba uzdevuma derīguma 

termiņa pagarināšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma apstiprināšanu. 

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaunkūlu ielā 31. 

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

20. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zābaki”. 

21. Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma “Ezeriņi” sadalīšanu. 

23. Par nekustamā īpašuma “Rijnieki” sadalīšanu. 

24. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2021. gada 23. aprīļa lēmumā 

Nr.61 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas 

ielā 6”. 

25. Par redakcionāliem labojumiem 27.04.2021. lēmumā Nr.79 “Par atļauju izstrādāt 

lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un  “Rīgas gatve 3””. 

26. Par Ādažu novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu. 

27. Par speciālo piemaksu būvinspektorei L.Krūzei. 

28. Par Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas maiņu. 

29. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

30. Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 11. 

31. Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā. 

32. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija lēmumā Nr. 175  “Par 

Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”. 

33. Par Ādažu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

34. Par kļūdas labojumu. 

35. Par grozījumiem pašvaldības 2021.gada budžetā. 

36. Par L.Subočas atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 25.maija sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Ierosina svītrot no darba kārtības 32.jautājumu “Par saistošo noteikumu “Par virszemes 

ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu Ādažu novadā” projektu”, mainot attiecīgi 

pārējo jautājumu numerāciju, un papildināt darba kārtību ar 36.jautājumu “Par L.Subočas 

atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā”. 

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

Apstiprināt domes šā gada 25.maija sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada maijā 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1.1. 2020.gada 28.janvāra lēmums Nr.31 “Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu”; 

1.2. šā gada 23.marta lēmumi: 

1.2.1. lēmums Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 

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

Publiskā apspriešana noslēdzās 21.05.2021.; 
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1.2.2. lēmums Nr.53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

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

publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešana noslēdzās 21.05.2021.; 

1.3. šā gada 27.aprīļa lēmumi: 

1.3.1. lēmums Nr.94 “Par zemes nomu reklāmas norādes izvietošanai Gaujas ielā” - 

nomas līgums ir noslēgts; 

1.3.2. lēmums Nr.99 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”; 

1.3.3. lēmums Nr.104 “Par grozījumiem domes 23.02.2021. lēmumā Nr. 48 “Par 

dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā”” – daļā par līguma noslēgšanu; 

1.4. šā gada 27. aprīļa protokols Nr.9, 14.§ “Par subsīdijām sportam 2021. gadā” un 32.§ 

“Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas finansēšanu”. 

2. Neizpildītie domes lēmumi: 

2.1. 2019.gada 28.maija lēmums Nr.103 “Par  vienošanās slēgšanu  inženierkomunikāciju 

pārņemšanā un ielas izbūvē”. Nekustamā īpašuma īpašnieks nenodeva ekspluatācijā 

inženierkomunikācijas, neveica ielas izdalīšanu no “Ievupēm”, nereģistrēja to 

Zemesgrāmatā un nenodeva domei kā dāvinājumu. Tādejādi dome nevar izpildīt 

apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt ielu. 

2.2. 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.   

2.3. 2021.gada 26.janvāra lēmums Nr.22 “Par pašvaldības galvojumu sniegšanu 

pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens””. Dome uzdeva SIA līdz 

20.05.2021. precizēt aizņēmuma apmēru pēc iepirkumu procedūru pabeigšanas, taču 

iepirkums tiks organizēts jūnijā un rezultāti būs zināmi jūlijā. 

3. Cita būtiska informācija: 

3.1. dome saņēma aktualizēto Ķiršu ielas būvprojektu, kurā būvdarbu izpilde ir sadalīta 

kārtās; 

3.2. ir noslēgti līgumi ar iedzīvotiejām par Austrumu ielas atjaunošanas darbu 

līdzfinansēšanu; 

3.3. saimniecisko darbu izpildes jomā tika veikta sabiedriskā transporta pieturvietu 

nojumju atjaunošana, ielu seguma demontētā asfalta drupināšana (apt. 400 m3), 

sagatavojot to atkārtotai izmantošanai ielu un ceļu seguma labošanas darbiem (apt. 

90 m3 izmantoti Liepavotu ielas remontam), kā arī tika saņemts minivens TOYOTA 

Proace Verso, kas iegādāts līzingā un tiks lietots pašvaldības iestāžu darba 

vajadzībām; 

3.4. vēlēšanu komisija organizē nepieciešamos pasākumus vēlēšanu iecirkņu 

sagatavošanai darbam, t.sk. izveidojot balsošanas vietu no automašīnām. Vēlēšanu 

komisijai ir nepieciešams papildu finansējums komisijas darba nodrošināšanai. 

Jautājumu piedāvāts izskatīt kontekstā ar grozījumiem pašvaldības budžetā; 

3.5. Deinstitucionalizācijas centra būvniecības laukumā tika atraksti sprādzienbīstamie 

priekšmeti. Objekta būvēšana tika pārtraukta uz laiku, kamēr netika veikta 

sprādzienbīstamo priekšmetu izņemšana. Būvniecības teritorija ir pārbaudīta un 

būvdarbi turpinās. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu 
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(Irēna Kuzņecova) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne 

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

(Pēteris Pultraks (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 107 “Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nosaukumu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

(Ināra Briede) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

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

Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), 

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

(LZP)), (Pēteris Pultraks (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 108 “Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē 

ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Ēd veselīgi un esi bagāts” 

(Česlavs Batņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 109 “Par dalību Erasmus+ projektā “Ēd veselīgi un esi bagāts”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai sabiedrībai” 

(Česlavs Batņa) 

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

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

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne 

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

(Pēteris Pultraks (RA) atstāja sēdi),, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 110 “Par dalību Erasmus+ projektā “Dzimumu līdztiesība labākai 

sabiedrībai”” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā” 

(Česlavs Batņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 111 “Par dalību Erasmus+ projektā “Lokālisms globalismā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Mana skola – mana vēsture” 

(Česlavs Batņa) 

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 
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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, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 112 “Par dalību Erasmus+ projektā “Mana skola – mana vēsture”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Vairāk nekā klubs” 

(Česlavs Batņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 113 “Par dalību Erasmus+ projektā “Vairāk nekā klubs”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par dalību Erasmus+ projektā “Risks” 

(Česlavs Batņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 114 “Par dalību Erasmus+ projektā “Risks”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

11.§ 

Par piemaksu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijai un medicīnas 

personālam 

(Dagnija Zilberte) 

Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 24. un 25. pantu un 

Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumu Nr. 236 (prot. Nr.32 48. §) “Par finanšu 

līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, 

Finanšu ministrijas 2021. gada 21. aprīļa rīkojuma Nr. 236 “Par līdzekļu piešķiršanu” 1.1. 

apakšpunktu, no valsts budžeta līdzekļiem tika izmaksāta vienreizēja piemaksa 300 euro 

apmērā profesionālās ievirzes sporta izglītības pedagogiem par darbu Covid-19 pandēmijas 

laikā. 

Valsts finansējums netika piešķirts administrācijas darbiniekiem un medicīnas personālam. 

Domes administrācija ierosina noteikt vienreizēju piemaksu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas 4 darbiniekiem 1483,08 euro kopsummā, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli. 

Lēmuma izpildei nepieciešamie līdzekļi ir pieejami iestādes 2021. gada budžeta tāmē. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, kā arī Finanšu 

komitejas šā gada 18. maija atzinumu, 

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

1. Izmaksāt vienreizēju piemaksu par darbu klātienē Covid-19 pandēmijas laikā Ādažu 

Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijas darbiniekiem:  

1.1. medicīnas māsai Inesei Caunei – 300 euro; 

1.2. lietvedei Kristīnei Bormanei – 300 euro; 

1.3. direktores vietniecei Kristīnei Ludiņai – 300 euro; 

1.4. direktorei Dagnijai Zilbertei – 300 euro. 

2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai veikt lēmumā noteikto piemaksu izmaksāšanu. 

12.§ 

Par subsīdijām sportam piešķiršanu dalībai treniņnometnē 2021.gadā 

(Arnis Rozītis) 
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Pamatojoties uz domes 2020. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2020 “Par 

subsīdijām sportam Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi), dome izskatīja vienu pieteikumu 

subsīdijas saņemšanai sportista dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs. 

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

panta pirmās daļas 5. un 6. punktu, noteikumu 3. un 6. punktu, domes Sporta daļas vadītāja 

atzinumu un finanšu aprēķinu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 18. maija atzinumu, 

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

1. Atbalstīt pašvaldības subsīdijas piešķiršanu 2021. gadā Lauras Ozolas dalībai 

sagatavošanās treniņnometnē dalībai Baltijas U16 čempionātā vieglatlētikā,  par 

kopējo summu 200 euro saskaņā ar 1. pielikumu. 

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

noteiktajā kārtībā šī nolēmuma 1. pielikumā noteiktajiem saņēmējiem tiem piešķirto 

subsīdiju. 

13.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Inču ielā 32 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 115 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 

īpašumam Inču ielā 32” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Āķu ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 116 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 

īpašumam Āķu ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam Tallinas šosejā 57 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 117 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 

īpašumam Tallinas šosejā 57” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma darba uzdevuma derīguma 

termiņa pagarināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 118 “Par nekustamā īpašuma Viršu ielā 13 detālplānojuma darba 

uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma apstiprināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Ziņo, ka par detālplānojumu nav saņemts Valsts vides dienesta un domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas atzinumi. 
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J.NEILANDS, G.BOJĀRS, M.SPRINDŽUKS, S.GRĪNBERGS, I.ŠVARCE, V.BULĀNS 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.21.10 – 0.37.22] par: 

1. iespēju apstiprināt lēmumu bez Valsts vides dienesta atzinuma, ņemot vērā, ka 

labojumi, kas bija jāveic detālplānojumā, ir redakcionālā rakstura labojumi (I.Švarce 

informē, ka domes Būvvaldes vadītāja I.Urtāne lūdza neapstiprināt detālplānojumu, 

ņemot vērā, ka nav saņemts Valsts vides dienesta atzinums); 

2. ierosinājumu atlikt jautājuma izskatīšanu, kamēr nav saņemt Valsts vides dienesta 

atzinums. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm "Par" (Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Kerola 

Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Edvīns 

Šēpers (LZS)), "Pret" – 2 (Valērijs Bulāns (RA), Adrija Keiša (LZS)), "Atturas" – 6 (Pēteris 

Balzāns (RA), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka 

(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edgars Verners (RA)), DOME NOLEMJ: 

Noraidīt lēmuma “Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma apstiprināšanu” 

projektu. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Jaunkūlu ielā 31 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 119 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Jaunkūlu ielā 31” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Rītiņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 120 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Rītiņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zābaki” 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 121 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Zābaki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 122 “Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma “Ezeriņi” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr. 123 “Par nekustamā īpašuma “Ezeriņi” sadalīšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma “Rijnieki” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 124 “Par nekustamā īpašuma “Rijnieki” sadalīšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

24.§ 

Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2021. gada 23. aprīļa lēmumā 

Nr.61 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas 

ielā 6” 

(Silvis Grīnbergs) 

Domes šā gada 23. marta lēmumā Nr. 61 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6” konstatēta kļūda, adresācijā nepareizi uzrādot ciema 

nosaukumu.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, 

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

Veikt domes šā gada 23. marta lēmumā Nr. 61 “Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6” (turpmāk – lēmums) šādus 

redakcionālus labojumus:  

1. izteikt lēmuma nolēmuma 2.punktu šādā  redakcijā: 

“2. Piešķirt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.1 (platība 9,1059 ha) adresi: Laimas iela 

8, Birznieki, Ādažu nov., LV-2164.”. 

2. izteikt lēmuma nolēmuma 4.punktu šādā  redakcijā: 

“4. Saglabāt jaunizveidotajai zemes vienībai Nr.2 (platība 3,8591 ha) un ēkām ar 

kadastra apzīmējumiem 8044004077000, 80440040770002, 80440040770005, 

80440040770015, 80440040770014, 80440040770006, 80440040770008 un 

80440040770009 adresi: Laimas iela 6, Birznieki, Ādažu nov., LV-2164.”. 

25.§ 

Par redakcionāliem labojumiem 27.04.2021. lēmumā Nr.79 “Par atļauju izstrādāt 

lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un  “Rīgas gatve 3”” 

(Inga Švarce) 

Domes šā gada 27. aprīļa lēmumā Nr.79 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem 

īpašumiem “Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”” konstatēta kļūda, neiekļaujot lokālplānojuma 

teritorijā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā piederošu zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 8044 007 0454, kuras platība ir 0,39 ha.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību, 

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

Veikt domes šā gada 27. aprīļa lēmumā Nr.79 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 

nekustamajiem īpašumiem “Sudrablapsas” un “Rīgas gatve 3”” (turpmāk – lēmums) 

šādus redakcionālus labojumus:  

1. izteikt lēmuma nolēmuma 1. punktu šādā  redakcijā: 
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“1. Uzsākt lokālplānojuma izstrādi nekustamā īpašuma “Sudrablapsas”, Ādaži, Ādažu 

novads (kadastra nr. 8044 007 0189) zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 8044 

007 0189, 8044 007 0457 un nekustamā īpašuma Rīgas gatve 3, Ādaži, Ādažu novads 

(kadastra nr. 8044 007 0138) zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0138, kā 

arī nekustamā īpašuma “Sudrablapsas A”, Ādažu novads (kadastra Nr.8044 007 0454) 

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0454, teritorijai, nodrošinot 

pamatojumu publiskās apbūves objektu attīstībai, tai atbilstošas transporta 

infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtošanai.” 

2. izteikt lēmuma pielikumā pievienotā Darba uzdevuma 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Izstrādāt lokālplānojumu nekustamo īpašumu “Sudrablapsas” (kadastra nr. 8044 

007 0189), “Rīgas gatve 3” (kadastra nr. 8044 007 0138) un “Sudrablapsas A”, Ādažu 

novads (kadastra Nr.8044 007 0454) teritorijai, saskaņā ar šo uzdevumu, Ministru 

kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” un citiem uz teritorijas plānošanu attiecināmiem 

normatīvajiem aktiem.” (2. pielikums) 

26.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu 

(Edgars Liepiņš) 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, likuma “Par 

budžetu un finanšu vadību” 30. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija 

noteikumiem Nr. 344 “Gada pārskata sagatavošanas kārtība”, Finanšu komitejas šā gada 18. 

maija atzinumu, 

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

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2020. gada finanšu un budžeta izpildes 

pārskatu pēc naudas plūsmas principa, tai skaitā: 

1.1. par pamatbudžeta izpildi:  

1.1.1. ieņēmumi  20 050 388 euro; 

1.1.2. izdevumi   21 752 683 euro; 

1.1.3. finansēšana: 

1.1.3.1. saņemtais aizņēmums  3 998 992 euro; 

1.1.3.2. aizņēmumu atmaksa    1 060 468 euro. 

1.2. par speciālā budžeta izpildi:  

1.2.1. ieņēmumi  0 euro; 

1.2.2. izdevumi   0 euro. 

1.3. par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem:  

1.3.1. ieņēmumi  48 500 euro; 

1.3.2. izdevumi   48 500 euro. 

1.4. vadības ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības 2020. gada finanšu un 

budžeta izpildes pārskatu. 

2. Ar Ādažu novada pašvaldības 2020. gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu pilnā 

apjomā var iepazīties domes Grāmatvedības daļā. 

Vadības ziņojums par 2020. gada pārskatu (3. pielikums). 

Budžeta izpildes ziņojums 2020. gada pārskatam (4. pielikums). 

27.§ 

Par speciālo piemaksu būvinspektorei L.Krūzei 

(Laila Raiskuma) 

Ar domes 2020. gada 22. decembra lēmumu Nr.265 “Par nereģistrētu ēku apzināšanu un 

reģistrēšanu” Ādažu novada būvvaldei tika noteikts papildu pienākums līdz 2021. gada 30. 
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novembrim veikt ēku deklarēšanu Kadastrā nereģistrētām dzīvojamajām mājām un palīgēkām 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā, ja to reģistrāciju nav veikuši īpašnieki (valdītāji).  

Ņemot vērā iepriekš minēto, būvvaldes būvinspektorei L.Krūzei ir noteikts papildu darbs: 

1. veikt teritorijas apsekošanu nereģistrētām dzīvojamajām mājām un palīgēkām; 

2. sagatavot un nosūtīt būvinspektora atzinumu nereģistrēto būvju īpašniekam; 

3. izskatīt iedzīvotāju paskaidrojumus un sagatavot lēmumus par turpmāko rīcību. 

Tā kā L.Krūze saņem piemaksu par papildu darbu, saskaņā kā Administratīvās komisijas 

loceklis un veicot būvvaldes citu darbinieku aizvietošanu, tad piemaksu par L.Krūzes veikto 

darbu Kadastrā nereģistrēto dzīvojamo māju un palīgēku apzināšanā pārsniedz darbiniekam 

pieļaujamo piemaksu ierobežojumu, un minēto papildu darbu nav iespējams apmaksāt parastā 

kārtībā. Ņemot vērā darbinieka tiesības uz taisnīgu atlīdzību par papildu darbu veikšanu un 

apstākli, ka uzdotais papildu darbs ir nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai būtisku 

funkciju, L.Krūzei ir nosakāma speciālā piemaksa. 

Ādažu novada Būvvaldes 2021. gada budžeta tāmē ir iekļauts finansējums deklarāciju 

sagatavošanai un iesniegšanai Kadastram 3800 euro apmērā un piemaksām darbiniekiem par 

papildu darbu 8000 euro kopsummā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 13. punktu, Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 15. panta vienpadsmito 

daļu, Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumu 71.1. apakšpunktu, kā arī Finanšu 

komitejas šā gada 18. maija 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), Kristīne Savicka 

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

Kuzmina- Žuravļova (S)), DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt būvinspektorei L.Krūzei speciālo piemaksu 10 % apmērā no viņai noteiktās 

mēnešalgas par pašvaldības institūcijai būtiskas funkcijas nodrošināšanu no 2021. 

gada 1. maija līdz 2021. gada 30. novembrim. 

2. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli. 

28.§ 

Par Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas maiņu 

(Laila Raiskuma) 

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

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

Pieņemt lēmumu Nr. 125 “Par Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas maiņu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

(Ivo Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 126 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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30.§ 

Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 11 

(Ivo Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 127 “Par atkritumu konteineru novietni Gaujas ielā 11” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā 

(Ivo Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.128 “Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības 

īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija lēmumā Nr. 175  “Par Mežu 

un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu” 

(Raitis Kubuliņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 129 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018. gada 24. jūlija 

lēmumā Nr. 175  “Par Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisijas izveidošanu”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

(Guntis Porietis) 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2010. gada 5. maija noteikumiem 

Nr.413 “Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” pašvaldībai jāsagatavo un jāapstiprina 

publiskais pārskats par iepriekšējo gadu (turpmāk – pārskats) līdz kārtējā gada jūnija beigām. 

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

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu (5. pielikums). 

2. Uzdot domes Sabiedrisko attiecību daļai iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai Pārskata saīsinātu eksemplāru (līdz pārskata 2. pielikumam 

ieskaitot) elektroniskā veidā, publicēt to domes tīmekļvietnē, kā arī izsniegt drukātu 

pārskata pilnu eksemplāru Ādažu novada bibliotēkai. 

34.§ 

Par kļūdas labojumu 

(Guntis Porietis) 

Domes šā gada 9. aprīļa ārkārtas sēdes protokola Nr.7 5.§ “Par darba samaksu Apvienošanas 

komisijai” nolēmumā tika pieļauta pārrakstīšanās kļūda, aplami norādot pašvaldības 

darbinieka ieņemamo amatu.  

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 72. pantu iestāde jebkurā laikā administratīvā akta 

tekstā var izlabot kļūdas un trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību. 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. pantu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Izdarīt kļūdas labojumu Ādažu novada domes šā gada 9. aprīļa ārkārtas sēdes protokola 

Nr.7 5.§ “Par darba samaksu Apvienošanas komisijai” nolēmumā un izteikt tā 3. punktu 

šādā redakcijā: 

“3. Sarmītei MŪZEI, finansistei - 40 %”. 

35.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2021.gada budžetā 

(Sarmīte Mūze, Antra Stradiņa) 

Ziņo par Vēlēšanu komisijai nepieciešamo papildu finansējumu (6. pielikums). 

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

 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2021.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

36.§ 

Par L.Subočas atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā 

(Everita Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 130 “Par L.Subočas atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15:09. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


