
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 28.jūnijā                        Nr.11 

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti
1
. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), 

E.VERNERS (RA), A.BRŪVERS (RA), P.PULTRAKS (RA), N.ZVIEDRIS (V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): A.KEIŠA (neatkarīga deputāte), V.KLEBEKO (S). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: N.KRASNOVA, S.MŪZE, K.MIĶELSONE, G.PORIETIS, 

V.KUKS, P.SABĻINS, I.GRĪVIŅA, A.SPRICIS, S.GRĪNBERGS, A.VAIVADE. 

citi dalībnieki: SIA “Firma L4” projektētāja L.ŠAĶE. 

Sēdi protokolē: Lietvedības sekretāre M.RUMPE-KAZLOVSKA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina izslēgt no darba kārtības jautājumu Nr.23 „Par nekustamā īpašuma 

nomu” un izskatīt to domes š.g. 26.jūlija sēdē.  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, KOMITEJA NOLEMJ: 

Apstiprināt domes š.g. 28.jūnija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I.     Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par metu konkursa rezultātiem jaunas skolas ēkas būvēšanai. 

3. Par Muižas ielas būvprojekta izstrādi. 

II.   Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā “Stirnmalas” detālplānojuma projekta 

atcelšanu. 

5. Nekustamā īpašuma Alderu ciemā “Dumpji” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

6. Par Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Skolas ielā 24 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanua un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

7. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā “Dīķīši” sadalīšana. 

                                                 
1
 Sākot ar š.g. 16.maiju domes sēžu protokolos tiek norādīta deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse; S – Saskaņa; V – Vienotība; ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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8. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Augusti” sadalīšana. 

9. Par saistošo noteikumu „Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību” 

projektu. 

10. Par darba grupas izveidi par BMX trases novietošanu. 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

11. Par darba grupas izveidi nekustamā īpašuma Gaujas ielā 33 izmantošanas mērķu 

noteikšanai. 

12. Par Ādažu novada velokoncepciju. 

13. Par noteikumiem „Par delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanas, amatpersonu 

pasākumu organizēšanas un reprezentācijas izdevumiem”. 

14. Par grozījumiem SIA „Ādažu Namsaimnieks” deleģējuma līgumā. 

15. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu. 

16. Zemes jautājumi. 

17. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā. 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 "Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu". 

IV. Citi jautājumi: 

19. Par pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 23.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

21. Par deputātes I.Pētersones-Jezupenokas iesniegumu. 

- SLĒGTĀ DAĻA- 

22. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu. 

23. Par nekustamā īpašuma nomu. 

 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. 2016.gada 23.februārī dome pieņēma lēmumu Nr.29 „Par dalību programmā „Eiropa 

pilsoņiem”, paredzot kopā ar Igaunijas organizāciju „Vaivara Sinimägede Sihtasutus” 

piedalīties projektā „Tourist sites that talk about the events of the 2nd World War in 

Europe”. Ir notikusi šī kopprojekta izvērtēšana un pašvaldības projekta priekšlikums tika 

noraidīts. 

2. Faktiski ir pabeigta Saules ielas bruģēšana, kā arī asfaltēšana Kadagas ceļa daļai aiz tilta 

pār Gauju un Gaujas ielas turpinājumam pie Ādažu vidusskolas. Veikta Garkalnes sporta 

laukuma iežogošana. Ir pabeigta Attekas ielas garāžu un citu ēku nojaukšanas, kuras gaitā 

radušos būvgružu atbērtne Kadagas fermas teritorijā tiks likvidēta š.g. jūlijā. 

3. Ādažu PII multihalles „spāru svētki” paredzēti š.g. 5.jūlijā. 

4. Ir sagatavots apstiprināšanai Ādažu pašvaldības 2015.gada publiskais pārskats.  

5. Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) neļāva domei slēgt iepirkuma līgumu iepirkumā 

“Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Ādažu vidusskolā” un atcelt Iepirkuma nolikuma 

8.6.punktā noteikto prasību, ka galvenajam pavāram ir jābūt apmācītam atbilstoši Bērnu 

tiesību aizsardzības likuma 5.¹ panta pirmās daļas noteikumiem uz piedāvājuma 

iesniegšanas brīdi. Domes Administrācija veic nepieciešamos pasākumus, lai spētu 

nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu vidusskolā, sākot ar š.g. septembri.  

6. Ādažu novada būvvaldē pēdējos mēnešos pieaudzis tehnisko projektu skaits, maijā - 31, 

jūnijā - 40 projekti. 

7. Notiek pārrunas ar Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministriju (turpmāk –

VARAM) par Ādažu aizsargdambja un Upmalu aizsargdambja izbūves turpinājumu, lai 

saglabātu sākotnēji Ādažu novadam apsolīto valsts līdzfinansējumu. 

8. Ādažu pašvaldība ir uzņemta Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā, tādejādi domei ir 

iespēja saņemt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm. 
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E.PLŪMĪTE ierosina reizi mēnesī izskatīt iedzīvotāju ierosinājumus un ieteikumus, veikt 

iesniegumu uzskaiti par sūdzībām, piemēram, par ceļiem, par atkritumu izvešanu, par 

labiekārtošanas darbiem u.c.  

M.SPRINDŽUKS informē, ka ir ticies ar VARAM ministru par Ādažu aizsargdambja un 

Upmalu aizsargdambja izbūves finansējuma piešķiršanas turpinājumu, ir apsolīts, ka netiksim 

izslēgti no otrās kārtas, bet finansējums būs mazāks nekā paredzēts.  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par metu konkursa jaunas skolas ēkas būvēšanai rezultātiem 

 (K.Miķelsone) 

Š.g. 15. jūnijā iepirkumu/žūrijas komisija sniedza atzinumu par metu konkursā “Jauna skolas 

ēka Ādažos” iesniegtajiem diviem metiem un godalgu sadalījumu: 1.vietas ieguvējam tika 

piešķirtas tiesības piedalīties sarunu procedūrā par projektēšanas pakalpojumu līguma 

noslēgšanu un 2.vietas ieguvējam tika piešķirta godalga EUR 4000. 1.vietas ieguvējs (mets ar 

devīzi LIIN000), ir SIA “Nams” ar 87,04 punktiem, kura piedāvājums par būvprojekta 

izstrādi un autoruzraudzību ir EUR 351 310. 2.vietas ieguvējs (mets ar devīzi ACAB2017), ir 

SIA “Variant Studio”, sadarbībā ar AS “Palasts Architekts”, ar 56,16 punktiem. Maksimālais 

punktu skaits, ko varēja iegūt, bija 100 punkti. 

Šonedēļ beidzas metu konkursa rezultātu pārsūdzības termiņš un sāksies sarunu procedūra ar 

SIA “Nams”. Sarunu procedūrā konsultatīvajam atbalstam būs piesaistīta firma SIA “CMB”. 

Sarunu procedūrā tiks apspriesti tehniskie jautājumi par meta uzlabošanu: 1) plakanā jumta 

aizvietošanu ar ekspluatācijā izdevīgāku risinājumu, 2) ēkas izvietojumu, ar mērķi izvairīties 

no gāzes vadu pārlikšanas, u.c. jautājumi.  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par Muižas ielas būvprojekta izstrādi 

 (K.Miķelsone) 

Informē par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk - CFLA) uzaicinājumu iesniegt 

projektu ar apstiprinātām izmaksu pozīcijām un apstiprinātu Kohēzijas fonda finansējumu 

EUR 1,7 milj. apmērā. Š.g. 16.jūnija Attīstības komitejas sēdē uzdeva Saimniecības un 

infrastruktūras daļai, kopā ar SIA „Ādažu Ūdens”, pārskatīt esošās tāmes par ceļa daļas 

segumu ar velčbetonu, apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju, lietus kanalizāciju, sadzīves 

kanalizāciju, ūdensvada izbūvi un rast iespēju samazināt izmaksas. Informē, ka ir izdevies 

samazināt izmaksas par EUR 200 000. Lielākais ietaupījums ir iegūts izvēloties citus 

gaismekļus un atstājot privātīpašnieku kompetencē lietus ūdens kanalizāciju savācēju akas un 

attīrīšanas objektus. Lūdz apstiprināt I. un II. kārtas tāmi, izmaksu kopsavilkums ir EUR 

2 560 422,49 (1.pielikums). Lūdz virzīt III. un IV. kārtu iepirkumā būvniecībai kā atsevišķas 

lotes.  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt I. un II. kārtas realizācijas izmaksas un virzīt III. un IV. kārtu iepirkumā 

būvniecībai kā atsevišķas lotes. 
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4.§ 

Par Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā “Stirnmalas” detālplānojuma projekta 

atcelšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.129 „Par Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā “Stirnmalas” 

detālplānojuma projekta atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Nekustamā īpašuma Alderu ciemā “Dumpji” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā “Dumpji” zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Skolas ielā 24 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.131 „ Par Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Skolas ielā 24 zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā “Dīķīši” sadalīšana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par nekustamā īpašuma Birznieku ciemā “Dīķīši” 

sadalīšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Augusti” sadalīšana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Augusti” sadalīšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par saistošo noteikumu „Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un aizsardzību” 

projektu 

 (I.Grīviņa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.18/2016 „Par apstādījumu teritoriju labiekārtošanu un 

aizsardzību” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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10.§ 

Par darba grupas izveidi par BMX trases novietošanu 

 (I.Grīviņa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par darba grupas izveidi par BMX trases novietošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par darba grupas izveidi nekustamā īpašuma Gaujas ielā 33 izmantošanas mērķu 

noteikšanai 

 (I.Grīviņa) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par darba grupas izveidi nekustamā īpašuma Gaujas ielā 33 

izmantošanas mērķu noteikšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par Ādažu novada velokoncepciju 

 (I.Grīviņa) 

Dome 2015.gada 27.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.198 “Par darba grupas izveidošanu 

veloceliņu tīkla attīstības koncepcijas sagatavošanai Ādažu novadā”. 

Darba grupa izstrādāja koncepciju, paredzot attīstīt velokustību gan ikdienas, gan 

rekreatīviem mērķiem, un nosacījumus velosatiksmes infrastruktūras integrēšanai novada 

satiksmes infrastruktūrā. 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejā š.g. 21.jūnijā.  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt Ādažu novada veloceliņu tīkla attīstības koncepciju. 

13.§ 

Par noteikumiem „Par delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanas, amatpersonu 

pasākumu organizēšanas un reprezentācijas izdevumiem” 

 (A.Vaivade) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt noteikumus Nr.6 „Par delegāciju un atsevišķu personu uzņemšanas, 

amatpersonu pasākumu organizēšanas un reprezentācijas izdevumiem” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

14.§ 

Par grozījumiem SIA „Ādažu Namsaimnieks” deleģējuma līgumā 

 (N.Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par grozījumiem SIA „Ādažu Namsaimnieks” deleģējuma 

līgumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

 (N.Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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16.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

1.Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

1.1. Tika izskatīts A.M., dzīvojošas (adrese), š.g. 20.maija iesniegums (reģ. Nr. ĀND/1-

18/16/2317-M) par Garkalnes ciema Lazdu iela X mazdārziņa zemesgabala piešķiršanu nomā 

personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. un 18.punktu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2020.gada 31.decembrim A.M. nekustamā īpašuma  Lazdu iela X, 

Garkalne, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X) daļu,  mazdārziņa 

Nr.10 zemesgabalu 0,056 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi- 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktu. 

4. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

1.2. Tika izskatīts M.M., dzīvojoša  (adrese), š.g. 20.maija iesniegums (reģ. Nr. ĀND/1-

18/16/2318-M) par Garkalnes ciema Lazdu iela X mazdārziņa zemesgabala piešķiršanu nomā 

personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. un 

18.punktu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2020.gada 31.decembrim M.M. nekustamā īpašuma  Lazdu iela x, 

Garkalne, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X) daļu,  mazdārziņa 

Nr.15 zemesgabalu  0,056 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi- 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktu. 

4. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

1.3. Tika izskatīts A.P., dzīvojošas  (adrese), š.g. 8.jūnija iesniegums (reģ. Nr. ĀND/1-

18/16/2661-P) par Kadagas ciema „X” mazdārziņa Nr.70 zemesgabala daļas piešķiršanu 

nomā personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. un 

18.punktu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2020.gada 31.decembrim A.P. nekustamā īpašuma  „X”, Kadaga, 

Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X) daļu,  mazdārziņa Nr.70A 

zemesgabalu  0,035 ha platībā. 
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2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi- 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktu. 

4. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

1.4. Tika izskatīts N.Ž., dzīvojoša (adrese), š.g. 3.jūnija iesniegums (reģ. Nr.ĀND/1-

18/16/2545-Ž) par zemesgabala mazdārziņu teritorijā piešķiršanu nomā personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. un 18.punktu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2020.gada 31.decembrim N.Ž. nekustamā īpašuma „X”, Kadaga, 

Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu X) daļu,  mazdārziņa Nr.26A 

zemesgabalu  0,016 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi- 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktu. 

4. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

1.5. Tika izskatīts A.P., dzīvojošas (adrese), par š.g. 6.jūnija iesniegums (reģ. Nr. ĀND/1-

18/16/2660-P), kurā viņa lūdz samazināt nomas lietošanā piešķirto „X” mazdārziņa Nr.70 

zemesgabala platību par 0,035 ha. Pamatojoties uz 01.06.2011. Zemes nomas līguma Nr. JUR 

2011-06/340 un 17.01.2015. Vienošanās par grozījumiem līgumā Nr. JUR 2015-01/64 

2.2.punktu, kas paredz līguma grozījumu nosacījumus pēc savstarpējas vienošanās,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Samazināt A.P. nomas lietošanā piešķirto „X” mazdārziņa Nr.70 zemesgabala 

platību par 0,035 ha. 

2. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei sagatavot Vienošanās par grozījumiem 

21.05.2015. Zemes nomas līgumā Nr. ĀND/5-12-5/15/37 viena mēneša laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās. 

1.6. S.A., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 21.jūnija iesniegumā (reģ.Nr. ĀND/1-18/16/2875-A) 

lūdz samazināt nomas lietošanā piešķirto „X” mazdārziņa Nr.71 zemesgabala platību par 0,03 

ha. Pamatojoties uz 01.07.2011. Zemes nomas līguma Nr. 2456 (ar 11.02.2015. Vienošanās 

par grozījumiem līgumā Nr. JUR 2015-02/158)  punktu 2.2., kas paredz līguma grozījumu 

nosacījumus pēc savstarpējas vienošanās,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Samazināt S.A. nomas lietošanā piešķirto „X” mazdārziņa Nr.71 zemesgabala  

platību par 0,03 ha. 

2. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei sagatavot Vienošanās par grozījumiem 

01.07.2011. Zemes nomas līgumā Nr. 2456 viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā 

stāšanās. 
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2. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

2.1. Tika izskatīts SIA „KI Zeme” valdes locekļa A.Š. š.g. 20.maija iesniegums (reģ. Nr. 

ĀND/1-18/16/2319-K) ar lūgumu izsniegt izziņu par domes piekrišanu nekustamā īpašuma 

„X”, Baltezers, Ādažu nov., izsolē iegūtā zemesgabala reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar 

likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

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

un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka SIA „KI Zeme”, vienotais reģistrācijas numurs 40103161381, juridiskā 

adrese: Vesetas iela 7, Rīga, kuras vienīgais dalībnieks ir SIA „RB Investments”, 

vienotais reģistrācijas numurs 40003669082, iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „X”, 

Baltezers, Ādažu nov., kadastra Nr.X, izsolē iegūto zemesgabalu 0,9539 ha platībā, 

savrupmājas uzturēšanai.  

2.2. Tika izskatīts Latvijas Republikas nepilsones O.D., dzīvojošas (adrese), š.g. 2.jūnija 

iesniegums (reģ. Nr. ĀND/1-18/16/2519-D) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma „X”, 

Ādaži, Ādažu nov., zemes 0,1633 ha kopplatībā 1/2 domājamās daļas reģistrācijai 

zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot Ādažu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar 

lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos“ VI 

nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone O.D., personas kods, iegūst īpašumā 1/2 

(vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma „X”, Ādaži, zemesgabala 0,1633 ha 

platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums X) dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

17.§ 

Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 4 (E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS (S)), DOME 

NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 "Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu" 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.19/2016 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 “Par teritoriju kopšanu un būvju 

uzturēšanu”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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19.§ 

Par pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 (G.Porietis) 

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

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, pašvaldībai jāsagatavo un jāapstiprina 

publiskais pārskats par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 1.jūlijam. Informē, ka publiskais 

pārskats par 2015.gadu ir sagatavots (2.pielikums) un ierosina to apstiprināt. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2015.gada publisko pārskatu. 

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai: 

2.1. iesniegt Ādažu novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata konsolidēto 

variantu VARAM elektroniskā veidā un publicēt to domes mājaslapā; 

2.2. izsniegt Ādažu novada pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata kopiju Ādažu 

novada bibliotēkai. 

20.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 23.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 (N.Krasnova) 

Ierosina izdarīt Ādažu novada domes Ādažu  novada pašvaldības nolikumā (turpmāk - 

Nolikums) grozījumu,  izsakot tā 4.punktu šādā redakcijā: 

 „4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no 

pašvaldības deputātiem ievēlē: 

4.2. Sociālo komiteju - 7 locekļu sastāvā.” 

M.SPRINDŽUKS informē, ka deputāts Balzāns ir atsaucis savu š.g. 9.jūnija iesniegumu (reģ. 

Nr. ĀND/1-18/16/2679-B) par iekļaušanu Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. 

Deputāte Pētersone-Jezupenoka pirms bērna kopšanas atvaļinājuma darbojās Sociālo 

jautājumu komitejā (turpmāk - komiteja) viņas prombūtnes laikā komitejā iekļāva deputāti 

Keišu. Varbūt deputātes var savstarpēji vienoties par iepriekšējo statusu komitejā, līdz ar to 

nebūtu jāgroza Nolikums. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA)), 5 balsīm „pret” (E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), N.ZVIEDRIS (V), J.ANTONOVS (S)), „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ:  

Neatbalstīt saistošo noteikumu „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 

23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” 

apstiprināšanu. 

21.§ 

Par deputātes I.Pētersones-Jezupenokas iesniegumu 

 (M.Sprindžuks) 

Iepazīstina ar deputātes I.Pētersones-Jezupenokas š.g. 14.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-

18/16/2754-P), kurā lūgts veikt grozījumus 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 4.2. apakšpunktā par Sociālo jautājumu komitejas 

locekļu skaita palielināšanu, iekļaujot viņu šajā komitejā. 

Tā kā grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” netika apstiprināti, iesniegums netiek izskatīts. 

- SLĒGTĀ DAĻA – 
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Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 28.jūnijā, plkst. 15.19.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       M.Rumpe-Kazlovska 

 

 

Protokols, parakstīts 2016.gada ________________ 

 


