ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2021. gada 22. jūnijā

Nr. 15

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) (no plkst. 10.04),
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure
(RA) (no plkst. 10.05), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Silvis Grīnbergs, Iveta Grīviņa-Dilāne, Inita
Henilane, Everita Kāpa, Volli Kukk, Guntis Porietis, Laila Raiskuma, Arnis Rozītis, Inga
Švarce, Alise Timermane-Legzdiņa.
citi: Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze, Ādažu vidusskolas direktora vietniece
administratīvajā un izglītības darbā Solvita Vasiļevska.
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. 10:00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
Par Ādažu novada domes šā gada 22. jūnija sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada jūnijā.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskā konkursā “Baltic Voice” Lietuvā.
Par domes atbalsta izmaksu tāmes maiņu pensionāriem 2021.gadā.
Par subsīdijām sportam 2021.gadā.
Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumā.
Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē ārpus
kārtas.
8. Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu
uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”.
9. Par pedagoģiskā darba procesu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” un
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”.
10. Par finanšu līdzekļu pārcelšanu bērnu laukuma aprīkojuma iegādei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Par piekļuvi pie īpašumiem “Lauri” un Lauri 2”.
Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 61.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mežlejas”.
Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu.
Par nekustamā īpašuma Ataru ceļš 42 sadalīšanu.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sapņi”.
Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Dukši” un “Ādažu novada
meži”.
Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma apstiprināšanu.
Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai.
Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolas telpām.
Par nomas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes telpām.
Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu ūdens”.
Par saistošo noteikumu “Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un
apsaimniekošanu Ādažu novadā” projektu.
Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Par pašvaldības zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli Attekas iela 16.
Par nekustamo īpašumu iegādi “Ūbeļu iela 18”.
Par nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadagā īpašuma tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu.
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam.
Par ikmēneša pabalsta izmaksu domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam.
Par grozījumiem pašvaldības 2021. gada budžetā.

1.§
Par Ādažu novada domes šā gada 22. jūnija sēdes darba kārtības apstiprināšanu
(Māris Sprindžuks (RA))
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 22. jūnija sēdes darba kārtību.
2.§
Pārskats par pašvaldības darbu šā gada jūnijā
(Guntis Porietis)
1. Izpildītie domes lēmumi:
1.1. 2020. gada 22. decembra lēmums Nr.266 “Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu
Namsaimnieks” pamatkapitālā”;
1.2. šā gada 13. maija lēmums Nr.106 “Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma
atjaunošanu”;
1.3. šā gada 25. maija lēmums Nr.125 “Par Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītājas maiņu”;
1.4. šā gada 25. maija domes sēdes protokols Nr. 11, 11. § “Par piemaksu Ādažu
Bērnu un jaunatnes sporta skolas administrācijai un medicīnas personālam”;
1.5. šā gada 25. maija domes sēdes protokols Nr. 11, 12. § “Par subsīdijām sportam
piešķiršanu dalībai treniņnometnē 2021.gadā”;
1.6. šā gada 25. maija domes sēdes protokols Nr. 11, 33. § “Par Ādažu novada
pašvaldības 2020. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”.
2. Neizpildītie domes lēmumi:
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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 Vējavas 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 šā
gada 20. maijam precizēt aizņēmuma apmēru pēc iepirkumu procedūru
pabeigšanas, taču iepirkums tiks organizēts jūnijā un rezultāti būs zināmi jūlijā.
3. Cita būtiska informācija
3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija neatbalstīja pašvaldības
projektu “Ķiršu ielas pārbūve un Ziedu ielas seguma atjaunošana Ādažu ciemā,
1. kārta” par 824000 euro, kā valsts budžeta finansējuma saņemšanai atbilstošu
priekšlikumu pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu konkursā.
Pašvaldība izmantos iespēju veikt finanšu līdzekļu aizņēmumu Valsts kasē
minētā projekta izpildei;
3.2. tika veikta grants-šķembu virskārtas izbūve Vidlauku ielā (4654 euro), autobusu
laukuma rekonstrukcija Kadagā (36879 euro), Inču ielas virsmas dubultā
apstrāde (62515 euro), Austrumu ielas virsmas dubultā apstrāde (120320 euro),
“Pumpu trases” pieņemšana ekspluatācijā (104675 euro), veikta papildu
videonovērošanas kameru uzstādīšana Kadagas ciemā (6861 euro);
3.3. izglītības iestādēs notika izlaidumi COVID-19 izplatības ierobežošanas
nosacījumu apstākļos, kā arī pašvaldība organizēja novada labāko skolēnu
godināšanas pasākumu;
3.4. pašvaldība organizēja visas nepieciešamās darbības pašvaldību 2021. gada
vēlēšanu norises atbalstam. Vēlēšanu risinājums “balso no automašīnas” tika
atzīts par vienu no būtiskiem faktoriem, lai ieinteresētu iedzīvotājus piedalīties
balsošanā;
3.5. pašvaldība organizēja atraktīvu zibakciju “Gaujas svētki Ādažos 2021”, kas
saņēma iedzīvotāju pozitīvas atsauksmes;
3.6. domes Apvienošanas komisija pabeidza savu darbu un sagatavoja dokumentu
“Ādažu novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts”, kura izskatīšanu
veiks jaunveidojamā Ādažu novada pašvaldības dome.
M. SPRINDŽUKS, A. BRŪVERS, G. BOJĀRS, J. NEILANDS debatē [domes sēdes audio
ieraksta laiks 0.04.45 – 0.22.42] par:
1. pēdējā laikā notikušajiem ugunsgrēkiem Ādažu novadā un Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) ierašanās uz notikumu vietu laikiem;
2. tikšanām ar VUGD pārstāvjiem par iespēju 2023. gadā Kadagā organizēt VUGD
biroju, bet līdz tam izvietot VUGD brigādi no 25 cilvēkiem domes Saimniecības un
infrastruktūras daļas (turpmāk – SID) telpās Pirmajā ielā 42 A (A. Brūvers informē par
VUGD atsūtīto shēmu un nepieciešamību organizēt tikšanās ar VUGD pārstāvjiem, lai
apsekotu telpās, kā arī papildu nepieciešamo finansējumu 20000 euro apmērā telpu
remontam un pielāgošanai VUDG brigādes vajadzībām);
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3. nepietiekamu spiedienu hidrantos ražošanas teritorijās un ūdens pieejamību
ugunsgrēka gadījumā (J. Neilands skaidro, ka Muižas ielas rajonā esošo cauruļu
diametri nav pietiekami. Informē, ka tika apstiprināts projekts ar mērķi nomainīt
esošas komunikācijas un atbilstošajiem, kā rezultātā pēc projekta īstenošanas spiediens
caurules un hidrantos tiks uzlabots. Informē, ka SIA “Orkla Latvija” savā ražotnē
izveidoja dīķus ugunsgrēka gadījumu likvidēšanai, savukārt SIA “Ādažu Ūdens”
pašiem jābūvē hidranti);
4. iespēju izveidot depo uz brīvprātīgo bāzes (M. Sprindžuks informē par Iekšlietu
ministrijas ieceri veidot VUGD biroju Kadagā 2023.gadā un specializētās mašīnas
iegādi VUGD šā gada rudenī, ko iespējams izvietot SID telpās);
5. ierosinājumu domes Būvvaldei kopā ar VUGD pārstāvjiem veikt apsekošanu par
ūdens ņemšanas vietām novadā un priekšlikumu ugunsgrēku likvidēšanai izmantot
dabas ūdenstilpnes (Gauju), nodrošinot attiecīgas ūdens ņemšanas vietas (J. Neilands
vērš uzmanību, ka centralizēto tīklu, ko var izmantot ugunsdzēšanai, nav, kā arī ir
nepieciešams minimālais aprīkojums pie dabiskajām ūdens tilpnēm. M. Sprindžuks
pauž viedokli, ka ražošanas objektiem ūdens hidranti vai dīķi ir nodrošināti, savukārt
ciemos daži attīstītāji nav izveidojuši hidrantus. Vērš uzmanību, ka par hidrantiem var
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kā tas tika izdarīts Koku ielā.
Uzskata, ka pareizs risinājums būtu veidot hidrantu sistēmu, jo VUGD slēdzas pie
hidrantiem, nevis brauc pie ūdens tilpnēm. Ierosina veidot būvniecības politiku ar
stingriem reglamentiem un nosacījumiem attīstītajiem savest ciemus kārtībā, tai skaitā
izbūvējot hidrantus).
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskā konkursā “Baltic Voice” Lietuvā
(Kerola Dāvidsone (RA))
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.137 “Par līdzfinansējuma piešķiršanu dalībai starptautiskā
konkursā “Baltic Voice” Lietuvā” un sagatavot to parakstīšanai.
4.§
Par domes atbalsta izmaksu tāmes maiņu pensionāriem 2021.gadā
(Ieva Roze)
Dome izskatīja Ādažu novada pensionāru biedrības (turpmāk – biedrība) šā gada 24. maija
iesniegumu ar lūgumu atbalstīt grozījumus projekta ,,Ādažu novada pensionāru sociālās
situācijas uzlabošana, dzīves kvalitātes uzlabošana un iesaistīšana līdzdalībai pilsoniskā
sabiedrībā” (turpmāk – projekts) budžeta tāmē – samazināt izdevumus gandrīz visās
izdevumu pozīcijās par 2100 euro un minēto summu iekļaut tāmes sadaļā “Pensionāru sporta
sekcijai”, iegādājoties 4 tūrisma laivas, lai varētu organizēt Ādažu un Latvijas upju
apceļošanu.
Biedrībai 2021. gadā ir piešķirts domes līdzfinansējums 6850 euro apmērā pensionāru
sociālās situācijas, dzīves kvalitātes uzlabošanai un iesaistīšanai līdzdalībai pilsoniskajā
sabiedrībā, pamatojoties uz domes 2018. gada 25. septembra nolikumu Nr.15 “Iniciatīvas
projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā’’ un šā gada 1. februārī ir noslēgts
līgums Nr. JUR 2021-02/76 starp domi un biedrību par projekta īstenošanu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 6. un 19. punktu, Ādažu
novada domes 25.09.2018. gada 25. septembra nolikumu Nr.15 “Iniciatīvas projektu
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finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” , kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu
komitejā šā gada 15. jūnijā,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt grozījumus Ādažu novada pensionāru biedrības šā gada budžeta tāmē ar
mērķi iegādāties 4 tūrisma laivas.
2. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt Sociālā dienesta vadītājam.
5.§
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 izskatīja vienu pieteikumu
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 15. jūnija atzinumu,
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt pašvaldības subsīdijas piešķiršanu šā gadā vienu sporta sacensību
organizēšanai Ādažu novadā, par kopējo summu 500 euro saskaņā ar pielikumu.
2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai līdz šā gada 30. jūnijam izmaksāt noteikumos
noteiktajā kārtībā šī lēmuma pielikumā noteiktajiem saņēmējiem tiem piešķirto
subsīdiju.
6.§
Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojumā
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 138 “Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības
pedagogu atalgojumā” un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādē ārpus
kārtas
(Alise Timermane- Legzdiņa)
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. 139 “Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu vidusskolas pirmsskolas
izglītības iestādē ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu
pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”
(Alise Timermane- Legzdiņa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 140 “Par grozījumu Ādažu novada domes 03.12.2020. lēmumā
Nr.254 “Par bērnu uzņemšanu pirmsskolas izglītības programmā Ādažu vidusskolā”” un
sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par pedagoģiskā darba procesu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē “Mežavēji” un
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”
(Alise Timermane- Legzdiņa)
Pamatojoties uz Darba likuma 150. pantu, likuma “Par pašvaldībām”21. panta pirmās daļas
23. punktu, Izglītības likuma 52. panta pirmās daļas 2. punktu, Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādes “Mežavēji” (KPII) šā gada 16. jūnija iesniegumu Nr. KPII/1-12/21/104 un Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” (ĀPII) šā gada 16. jūnija iesniegumu Nr. ĀPII/112/21/103 par pedagoģiskā darba procesu šā gada vasarā,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu ĀPII “Strautiņš” no šā gada 1. jūlija līdz 31.
jūlijam.
2. Pārtraukt pedagoģiskā darba procesu KPII “Mežavēji” no šā gada 1. augusta līdz 31.
augustam.
3. Uzdot ĀPII “Strautiņš” vadītājai S. Breidakai:
3.1. pedagoģiskā darba procesa pārtraukuma laikā, sadarbībā ar Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadību un ĀPII izglītojamo
vecākiem, nodrošināt izglītojamajiem izvietošanu un izglītības pakalpojuma
saņemšanu KPII “Mežavēji”;
3.2. organizēt ĀPII telpu un mācību resursu sagatavošanu kārtējā mācību gada
uzsākšanai.
4. Uzdot KPII “Mežavēji” vadītājai I.Kuzņecovai:
4.1. pedagoģiskā darba procesa pārtraukuma laikā, sadarbībā ar Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes “Strautiņš” (ĀPII) vadību un KPII izglītojamo vecākiem,
nodrošināt izglītojamajiem izvietošanu un izglītības pakalpojuma saņemšanu
ĀPII “Strautiņš”;
4.2. organizēt KPII telpu un mācību resursu sagatavošanu kārtējā mācību gada
uzsākšanai.
10.§
Par finanšu līdzekļu pārcelšanu bērnu laukuma aprīkojuma iegādei
(Česlavs Batņa)
Ādažu vidusskolas (turpmāk – ĀVS) šā gada budžeta tāmē ir iekļauti finanšu līdzekļi 5000
euro apmērā bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma papildināšanai, plānojot, ka domes
Saimniecības un infrastruktūras daļa (turpmāk – SID) izgatavos bērnu rotaļu laukuma
pamatkonstrukcijas. Diemžēl SID tehniski nespēj veikt rotaļu laukumu konstrukciju
izgatavošanu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumiem Nr.18 “Spēļu un
rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” (iekārtām jābūt sertificētām).
Lai nodrošinātu pilnvērtīgu rotaļlaukuma izveidošanu, nepieciešami papildu līdzekļi 6000
euro, ko iespējams novirzīt no skolas linoleja vaskošanai plānotā finansējuma.
Pamatojoties uz Ādažu novada pašvaldības 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.10
“Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” 23. punktu, kā arī Finanšu komitejas
šā gada 15. jūnija atzinumu,
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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:
1. Atbalstīt Ādažu vidusskolas sākumskolas 2021. gada budžeta tāmes finanšu līdzekļu
6000 euro apmērā pārcelšanu no pasākuma “Skolas linoleja vaskošana 8000 kv.m”
(EKK 2243), uz Ādažu vidusskolas pirmsskolas 2021. gada budžeta tāmes pasākumu
“Āra bērnu laukuma pilnveidošana, nojumes izbūve” (EKK 5250).
2. Uzdot domes finansistei S.Mūzei sagatavot grozījumus Ādažu novada 2021. gada
budžetā šī nolēmuma 1. punkta izpildei.
3. Uzdot domes izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildes kontroli.
11.§
Par piekļuvi pie īpašumiem “Lauri” un Lauri 2”
(Iveta Grīviņa-Dilāne)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 141 “Par piekļuvi pie īpašumiem “Lauri” un Lauri 2”” un
sagatavot to parakstīšanai.
12.§
Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 61
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 142 “Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam
īpašumam Rīgas gatvē 61” un sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Mežlejas”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 143 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
“Mežlejas”” un sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 144 “Par nekustamā īpašuma “Lielvārnas” sadalīšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
15.§
Par nekustamā īpašuma Ataru ceļš 42 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 (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 145 “Par nekustamā īpašuma Ataru ceļš 42 sadalīšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
16.§
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Sapņi”
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 146 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Sapņi”” un sagatavot to parakstīšanai.
17.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Dukši” un “Ādažu novada
meži”
(Silvis Grīnbergs)
A. BRŪVERS, S. GRĪNBERGS, E. KĀPA, V. KUKK, M. SPRINDŽUKS, I. ŠVARCE
debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.42.48 – 0.48.56] par:
1. nepieciešamību sakārtot visus nepieciešamos dokumentus lēmuma pieņemšanai, tai
skaitā dokumentus, kas apliecina, ka jauna ēka ir izbūvēta un vecajiem pamatiem;
2. darba grupas apsekošanas rezultātiem un piekļūšanas iespējām zemesgabalam;
3. sagatavotā lēmuma projekta precizēšanu un nosacījuma iekļaušanu, ka līdz zemes
ierīcības projekta apstiprināšanai organizēt atdalītā zemesgabala novērtēšanu un
iespējamās pārdošanas cenas noteikšanu, pieaicinot neatkarīgu vērtētāju.
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" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 147 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
“Dukši” un “Ādažu novada meži”” un sagatavot to parakstīšanai.
18.§
Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma apstiprināšanu
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana
Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raitis Kubuliņš (LZP) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma “Asteres” detālplānojuma
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
19.§
Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla” detālplānojuma nodošanu
publiskajai apspriešanai
(Silvis Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 149 “Par nekustamo īpašumu “Ozolmuiža” un “Ozolvilla”
detālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai.
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20.§
Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolas telpām
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 150 “Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolas telpām” un
sagatavot to parakstīšanai.
21.§
Par nomas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes telpām
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Neilands (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 151 “Par nomas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādes telpām” un sagatavot to parakstīšanai.
22.§
Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu ūdens”
(Everita Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)),
"Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Jānis Neilands (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 152 “Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā
SIA “Ādažu ūdens”” un sagatavot to parakstīšanai.
23.§
Par saistošo noteikumu “Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu un apsaimniekošanu
Ādažu novadā” projektu
(Artis Brūvers)
E. ŠĒPERS, A. BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS, I. GRĪVIŅA-DILĀNE debatē [domes sēdes
audio ieraksta laiks 0.54.38 – 1.01.15] par:
1. ierosinājumu precizēt nosaukumu Gaujas–Daugavas kanāls uz Gaujas–Daugavas
ūdensceļš (I. Grīviņa-Dilāne ierosina lietot nosaukumu Gaujas–Daugavas ūdensceļa
Gaujas-Baltezera kanāls. E. Šēpers vērš uzmanību, ka novadā ir divi kanāli – GaujasBaltezera kanāls un Baltezera kanāls);
2. priekšlikumu norādīt visus ūdensobjektus, ko regulē iepriekš minētie saistošie
noteikumi, šādi nosakot normatīva akta darbības robežas.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 19/2021 “Par virszemes ūdensobjektu izmantošanu
un apsaimniekošanu Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai.
24.§
Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr. 153 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to
parakstīšanai.
25.§
Par pašvaldības zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli Attekas iela 16
(Artis Brūvers)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 154 “Par pašvaldības zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli
Attekas iela 16” un sagatavot to parakstīšanai.
26.§
Par nekustamo īpašumu iegādi “Ūbeļu iela 18”
(Māris Sprindžuks (RA))
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs
(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš
(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Kristīne
Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav,
(Liāna Pumpure (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 155 “Par nekustamo īpašumu iegādi “Ūbeļu iela 18”” un
sagatavot to parakstīšanai.
27.§
Par nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadagā īpašuma tiesību izsoles rezultātu
apstiprināšanu
(Inga Švarce)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 156 “Par nekustamā īpašuma Mežaparka ceļš 5, Kadagā īpašuma
tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
28.§
Par atvaļinājuma piešķiršanu domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam
(Laila Raiskuma)
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma
41. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu
atvaļinājumu, Darba likuma 149. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir
tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra
nedēļām, neskaitot svētku dienas, domes 2017. gada 28. novembra noteikumu Nr. 11 “Ādažu
novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 20. punktu, kas nosaka, ka domes
priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir 4 kalendārās
nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas,
un, ka aizejot ikgadējā atvaļinājumā, domes priekšsēdētājam tiek izmaksāts atvaļinājuma
pabalsts 40 % apmērā no mēnešalgas, domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka šā gada 18.
jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/21/1841), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu – 3 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 3 darba dienas no šā gada 28.jūnija
līdz 30.jūnijam,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M. Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu –
3 kalendāra dienas, tai skaitā apmaksātas 3 darba dienas no 2021. gada 28. jūnija līdz
30. jūnijam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu 40 % apmērā no mēnešalgas.
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2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P. Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju
M. Sprindžuku viņa prombūtnes laikā.
29.§
Par ikmēneša pabalsta izmaksu domes priekšsēdētāja vietniekam Pēterim Balzānam
(Laila Raiskuma)
Dome izskatīja domes priekšsēdētāja vietnieka P. Balzāna šā gada 7. jūnija iesniegumu (reģ.
Nr. ĀND/1-33-1/21/2) par ikmēneša pabalsta piešķiršanu, pamatojoties uz Pašvaldības domes
deputāta statusa likuma (turpmāk – likums) 15.1 panta pirmās daļas 3. punktu, kas nosaka, ka
tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešalgu apmērā (turpmāk — pabalsts) ir
personai, kura laika posmā no 1990. gada 4. maija līdz 2021. gada 30. jūnijam bijusi pilsētas
domes, vēlētas rajona padomes, novada domes vai pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks,
kurš ieņēmis algotu amatu vienā pašvaldībā divus sasaukumus.
Likuma 15.1 panta otrā daļa nosaka, ka pabalstu piešķir, ja persona atbilst visiem šādiem
kritērijiem, kas nosaka pabalsta piešķiršanu:
1) sasniegusi vai ne vēlāk kā piecu gadu laikā sasniegs vecumu, kurā personai saskaņā ar
likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības uz vecuma pensiju, vai atzīta par invalīdu;
2) nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu "Par valsts
sociālo apdrošināšanu", izņemot zemnieku (zvejnieku) saimniecības īpašnieku, kas,
nebūdams darba tiesiskajās attiecībās ar savas zemnieku (zvejnieku) saimniecības
pārvaldes institūciju, veic šīs saimniecības vadītāja funkciju, ja attiecīgajā saimniecībā
likumā noteiktajā kārtībā nav iecelts (ievēlēts) pārvaldnieks (direktors);
3) nesaņem bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanu bezdarba
gadījumam”.
Likuma 15.1 panta trešā daļa nosaka, ka, ja personai vienlaikus ir tiesības uz šajā pantā
noteikto pabalstu un invaliditātes pensiju, vecuma pensiju vai atlīdzību par darbspēju
zaudējumu, tad izmaksā to pabalsta daļu, kas pārsniedz attiecīgi invaliditātes pensijas, vecuma
pensijas vai atlīdzības par darbspēju zaudējumu apmēru.
Pabalsta izmaksu pārtrauc, ja persona neatbilst šajā pantā noteiktajiem kritērijiem pabalsta
piešķiršanai, kā arī gadījumā, ja persona izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. Pabalsta izmaksu
izbeidz sakarā ar tās personas nāvi, kurai pabalsts piešķirts
P. Balzāns ir bijis domes priekšsēdētāja vietnieks vairāk kā divus sasaukumus. P. Balzāns ir
persona, kas sasniegusi vecumu, kurai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” rodas tiesības
uz vecuma pensiju. Savā iesniegumā P. Balzāns apliecina, ka nestrādā algotu darbu un nav
uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo
apdrošināšanu”.
M. SPRINDŽUKS, R. KUBULIŅŠ, G. BOJĀRS , E. KĀPA debatē [domes sēdes audio
ieraksta laiks 1.11.15 – 1.18.56] par likuma normas piemērošanu un personas atbilstību
kritērijiem.
Ņemot vērā, ka P. Balzāns atbilst visiem likuma 15.1 panta pirmās daļas 3.punkta un otrajā
daļā noteiktajiem kritērijiem,
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" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam ikmēneša pabalstu ar 2021.
gada 1. jūliju.
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2. Uzdot P. Balzānam par pienākumu ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri
izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtraukšanu.
3. Nodrošināt lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu no pašvaldības budžeta. Pēc
pabalsta apjoma precizēšanas veikt budžeta grozījumus, paredzot nepieciešamo
summu pabalsta izmaksai.
4. Uzdot domes Grāmatvedības daļai veikt aprēķinu un pabalsta izmaksu saskaņā ar
likuma 15.1 panta sesto daļu un Ministru kabineta 2008. gada 9. septembra
noteikumiem Nr. 728 “Noteikumi par kārtību, kādā veicamas un atmaksājamas valsts
sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai par personu, kura
bijusi pašvaldības domes vai padomes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks un
saņem pašvaldības pabalstu, kā arī apdrošināšanas iemaksu apmēru un kārtību, kādā
reģistrējams minēto personu valsts pensijas kapitāls”.
5. Uzdot veikt lēmuma izpildes kontroli domes izpilddirektoram.
30.§
Par grozījumiem pašvaldības 2021. gada budžetā
(Guntis Porietis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 20/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.8/2021 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2021.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 11:19.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2021. gada ________________
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