
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 31.maijā                        Nr.9 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): V.KLEBEKO (S). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, S.GRĪNBERGS, I.GRĪVIŅA, E.KĀPA, V.KUKS, 

S.MŪZE, G.PORIETIS, P.SLUKA, A.SPRICIS, A.VAIVADE. 

citi: Ādažu novada iedzīvotājs J.K., Bāriņtiesas priekšsēdētājs J.KRASIKOVS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Ādažu novada velokoncepcija. 

II. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. 

4. Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu. 

6. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Marikas”, „Lejasgundegas” un Priežu iela 9 

detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšana. 

7. Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas 

uzsākšana. 

8. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Baltais rags” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

9. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Pērkoni” divu zemes vienību apvienošana. 

10. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Priežuzeme” un „Priežumalas” apvienošana. 

11. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 35 divu zemes vienību apvienošana. 

12. Tirgus laukuma attīstības darba grupas ziņojums. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

13. Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā. 

14. Par grozījumiem Administrācijas nolikumā. 



 2 

15. Par grozījumiem Kancelejas reglamentā. 

16. Par izmaiņām Kancelejas struktūrā un pašvaldības amatu sarakstā. 

17. Par grozījumiem 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības 

amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā”. 

18. Par grozījumiem 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.7 „Par kārtību, kādā 

piešķir Ādažu novada domes apbalvojumu” noteikumos. 
19. Zemes jautājumi. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

23. Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu. 

24. Par iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām. 

25. Par ēku energoefektivitātes projektiem. 

26. Par dalību projektā „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā”. 

27. Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto 

dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai”. 
28. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. 

V. Citi jautājumi: 

29. Par sadarbības līguma pagarināšanu par tematiskā dārza izveidošanu. 

30. Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļu pienākumu pildīšanu. 

31. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzība. 

- SLĒGTĀ DAĻA - 

32. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

33. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā. 

34. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu. 

35. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu. 

36. Par morālā kaitējuma atlīdzināšanu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti domes lēmumi par līgumu noslēgšanu zivju resursu atjaunošanai un 

pieteikuma iesniegšanu Izglītības ministrijas projektu konkursā sporta inventāra iegādei. 

2. Nav izpildīts domes lēmums – privātpersona nav iesniegusi būvniecības iesniegumu 

„Ievogas”, Baltezers, nelikumīgi uzbūvēta krasta nostiprinājuma un slipa nojaukšanai. 

3. Finanšu ministre š.g. 13.maijā ierosināja domei sākt procedūru stabilizācijas procesa 

izbeigšanai. Š.g. 16.maijā dome apstiprināja attiecīgu pieteikumu, jo vairs nepastāv 

neviena no likuma „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās 

darbības uzraudzību” 2.pantā minētajām pazīmēm, jo pašvaldības uzņemto saistību 

apmērs 2016.gadā ir 10,1% un turpmākajos 6 gados ir 8-11% robežās pret 2016.gada 

pamatbudžeta ieņēmumiem, tai nav kavēto maksājumu pret piegādātājiem un 

pakalpojumu sniedzējiem, t.sk., nodokļu parādu, kā arī pašvaldība ir finansiāli spējīga 

veikt uzņemto kredītsaistību izpildi. 

4. VARAM atbalstīja gan Ādažu aizsargdambja turpinājuma, gan arī Upmalu aizsargdambja 

izbūvi, paredzot tam ERAF līdzfinansējumu: 2911958 EUR un 280000 EUR attiecīgi. 

Domei jāsagatavo un jāiesniedz dokumenti dalībai projektu konkursā. Lielo pilsētu 

asociācija lūdz VARAM atteikt līdzfinansējumu domei, jo primāri tas jānovirza pilsētām. 

Domei jāpārliecina VARAM par pretplūdu dambja nepieciešamību novadam (vairāk kā 

puse no iedzīvotājiem dzīvo plūdu apdraudētās teritorijās). 

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

iespēja saņemt Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu veselības veicināšanas aktivitātēm. 
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6. Domes Attīstības un investīciju daļas vadītāja K.Miķelsone BiSMART konferencē 

„Vieda valsts pārvalde” laimēja domei drukas iekārtu auditu 300 EUR vērtībā. 

7. Ir veikts energoaudits pašvaldības ēkām (Ādažu PII un Gaujas 16) dalībai pašvaldības 

ēku energoefektivitātes projektu konkursā, tādejādi paredzot dubultu ieguvumu – bērnu 

rindas samazināšanu bērnudārzā un augstāka vērtējuma iespēju konkursā (Ādažu PII 

šogad palielinās vietu skaitu par 36, bet 2017.gadā – vēl par 15 vietām). Kaut arī 

VARAM pagarināja pieteikšanas termiņu projektu iesniegšanai, tomēr dome iesniedza 

projektu pieteikumu š.g. 31.maijā. 

8. Ir pabeigta novada grants ceļu virskārtas seguma atjaunošana, lietus ūdens kanalizācijas 

rekonstrukcija pie Ādažu vidusskolas, Saules ielas bruģēšanas 1.kārta (atlikušos darbus 

paredzēts pabeigt š.g. 21.jūnijā), ierīkots stāvlaukums Gaujas ielā 25B, izbūvēts 

basketbola āra laukuma sintētiskais segums vidusskolas teritorijā, veikti sabiedriskā 

transporta pieturvietu remonti un remonts pašvaldības policijas palīgtelpās, uzstādīta 

strūklaka Vējupē un 18 dižkoku apzīmējumu infozīmes. Šķiroto atkritumu laukuma 

būvniecības gaitā Kadagā konstatēts veco inženierkomunikāciju brāķis (nepietiekošs 

izbūves dziļums) un tā novēršana būs jāapmaksā domei vairāku tūkstošu eiro vērtībā. 

9. Lielās talkas laikā novadā tika savākti 11720 kg atkritumu. Aptuveni 150 autoriepas ir 

savāktas vienviet un tiek risināts jautājums par to utilizāciju. Augu valsts atkritumi tika 

nogādāti uz komposta glabātuvi. Tika sarūpēta malka, kas sociālās palīdzības ietvaros tiks 

piegādāta mazturīgajiem iedzīvotājiem. 

10. Domes rīkotajā Bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursā septiņas 

programmas ieguva nepieciešamo punktu skaitu, lai kvalificētos domes 

līdzfinansējumam.  

11. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” tika atbalstīti 18 projekti, 

piešķirot tiem domes līdzfinansējumu 19 844,27 EUR apmērā no pašvaldības 2016.gada  

budžetā paredzētājiem 20000 EUR, savukārt konkursā pieejamo atlikušo finansējumu 

155,73 EUR apmērā plānots izlietot konkursa balvu fondam saskaņā ar konkursa 

nolikumu. 

12. Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB) saņemtas četras sūdzības par domes iepirkumu 

procedūrām. Vienu sūdzību (par traktortehnikas iepirkumu) iesniedzējs atsauca, divas 

sūdzības (par ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu domes bērnudārzos) tika noraidītas, 

jūnijā tiks skatīta sūdzība par ēdināšanas pakalpojuma iepirkumu Ādažu vidusskolai. 

13. SIA „Apvienība Plus” tika nosūtīts paziņojums par līguma laušanu ar š.g. septembri par 

pašvaldības īpašuma uzkopšanu Gaujas iela 33A, savukārt SIA „Bauskas meliorācija” 

piemērots līgumsods par termiņa kavējumu Ataru ceļa caurtekas pārbūvei uz Laveru 

grāvja. 

14. Š.g. maijs bija visintensīvākais darba mēnesis pēdējo 5 gadu laikā – teicami tika 

sagatavoti un veiksmīgi noritēja „Gaujas svētki Ādažos”, Ādažu vidusskolas salidojums, 

kā arī preču un pakalpojumu iegāde, kuru izpildei vien dome sagatavoja un parakstīja 110 

līgumus. Pašvaldības 2016.gada uzdevumu izpilde tiek veikta atbilstoši apstiprinātajam 

budžetam, darba un iepirkumu plāniem, nav jaunu risku, kas apdraudētu to izpildi 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Ādažu novada velokoncepcija 

 (I.Grīviņa) 

Ādažu novada velokoncepcija (pielikums). 

A.KEIŠA, I.GRĪVIŅA, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, J.ANTONOVS debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.12.11 – 0.21.08] par: 

1. veloceliņu apsekošanu un to rezultātiem, kas ir iekļauti inventarizācijas lietā; 
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2. velobraucēju drošību uz ceļiem un attiecīgu ceļa zīmju izvietošanu novadā; 

3. ceļiem pieguļošo teritoriju sakopšanu, lai nodrošinātu ceļa zīmju un velobraucēju 

labāku pamanāmību; 

4. VAS „Latvijas Valsts ceļi” ceļa zīmēm Rīgas gatvē; 

5. saistošajiem noteikumiem par teritorijas kopšanu un nepieciešamību informēt novada 

iedzīvotājus par normatīvā akta piemērošanu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.101 „Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.102 „Par uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.103 „Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Marikas”, „Lejasgundegas” un Priežu iela 9 

detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas uzsākšana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.104 „Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un 

Priežu iela 9 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

7.§ 

Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas 

uzsākšana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.105 „Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Baltais rags” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 
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 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.106 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Baltais rags”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Pērkoni” divu zemes vienību apvienošana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.107 „Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības 

izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Priežuzeme” un „Priežumalas” apvienošana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.108 „Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības 

izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 35 divu zemes vienību apvienošana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – 

nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (K.DĀVIDSONE (RA)), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.109 „Par zemes vienību apvienošanu, jaunas zemes vienības 

izveidošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Tirgus laukuma attīstības darba grupas ziņojums 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.117 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra 

lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA)), 

„pret” – 4 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), 

N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.110 „Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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14.§ 

Par grozījumiem Administrācijas nolikumā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte)), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.9 „Grozījumi Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumiem Kancelejas reglamentā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.10 „Grozījumi Ādažu novada domes Kancelejas reglamentā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par izmaiņām Kancelejas struktūrā un pašvaldības amatu sarakstā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.111 „Par izmaiņām Ādažu novada domes Kancelejas struktūrā un 

pašvaldības amatu sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par grozījumiem 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgām 2016.gadā” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” 

– 2 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 (I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V)), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.112 „Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra 

lēmumā Nr.15 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2016.gadā”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.7 „Par kārtību, kādā piešķir 

Ādažu novada domes apbalvojumu” noteikumos 

 (M.Sprindžuks) 

Domes 2015.gada 28.aprīļa noteikumi Nr.7 „Par kārtību, kādā piešķir Ādažu novada domes 

apbalvojumu” paredz, ka domes apbalvojumi „Goda raksts” un „Ādažu novada Goda 

pilsonis” tiek pasniegti svinīgos apstākļos, nodrošinot pasniegšanas publicitāti. Apbalvošanas 

ierosināšanas un publicitātes procedūras nolūkā, dome 2015.gada 7.oktobrī uzdeva 

Apbalvošanas komisijai sagatavot priekšlikumu apbalvošanas procesa nosaukumam 

(protokols Nr.17 § 3.). Apbalvošanas komisija š.g. 9.maijā ierosināja noteikt vienotu 

nosaukumu „Goda ādažnieks”.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu,  
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atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Veikt grozījumu 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.7 „Par kārtību, kādā piešķir 

Ādažu novada domes apbalvojumu”, papildinot tos ar 3'.punktu šādā redakcijā: „3'. 

Ierosināšanas un publicitātes process apbalvošanai ar Ādažu novada domes 

apbalvojumiem tiek saukts par pasākumu „Goda ādažnieks”, kas noslēdzas ar 

apbalvojumu pasniegšanu Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā 

pasākumā.”. 

19.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

1. S.A., dzīvojoša  (adrese), savā š.g. 12.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2170) lūdz 

piešķirt Garkalnes ciema Lazdu iela X mazdārziņa zemesgabalu nomā personīgas 

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu, 17. un 

18.punktu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

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

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

mazdārziņa Nr.X zemesgabalu  0,052 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 saistošo 

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.apakšpunktam. 

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

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

2. N.S., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 5.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2059) lūdz 

pagarināt nomas lietošanā piešķirto Lazdu iela X mazdārziņa 2015.gada 19.maija Zemes 

nomas līgumu Nr. JUR 2015-05/436. Pamatojoties uz 2015.gada 19.maija Zemes nomas 

līguma Nr. JUR 2015-05/436  2.2.apakšpunktu, kas paredz līguma grozījumu nosacījumus pēc 

savstarpējas vienošanās, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pagarināt N.S. nomas lietošanā piešķirto Lazdu iela X mazdārziņa Nr.X zemesgabala  

0,077 ha platībā 2015.gada 19.maija Zemes nomas līgumu Nr. JUR 2015-05/436 līdz 

2020.gada 31.decembrim. 

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

2015.gada 19.maija Zemes nomas līgumā Nr. JUR 2015-05/436 viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.113 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 
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 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.114 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.115 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.116 „Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu nodibināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām 

 (P.Sluka) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.11 „Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un 

naudas balvām” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par ēku energoefektivitātes projektiem 

 (I.Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.118 „Par ēku energoefektivitātes projektiem” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par dalību projektā „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” 

 (G.Dundure) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.126 „Par dalību projektā „Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu 

novadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” 

 (N.Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16/2016 „Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, 

raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

*** 
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G.PORIETIS ierosina atlikt 28.jautājuma izskatīšanu līdz ziņotāja ierašanas brīdim. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

29.§ 

Par sadarbības līguma pagarināšanu par tematiskā dārza izveidošanu 

 (M.Sprindžuks) 

J.K., (personas kods), (adrese), savā š.g. 25.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2373-K) 

lūdz pagarināt līdz š.g. 4.septembrim ar viņu š.g. 1.martā noslēgto sadarbības līgumu Nr.JUR 

2016-03/198 par tematiskā dārza izveidošanu, ņemot vērā projekta „Dzīvo sapņu dārzs”, kas 

paredzēja radīt vietu Ādažu novada iedzīvotājiem un viesiem, tai skaitā bērniem, izglītojoša 

pasākuma organizēšanai dabas un dzīvnieku iepazīšanai, izklaides, apskates un kvalitatīva 

laika pavadīšanas iespējām, veiksmīgu realizāciju. Atzinīgi novērtē un pateicas domes vārdā 

par J.K. ieguldīto darbu. 

A.BRŪVERS, J.K., M.SPRINDŽUKS, A.KEIŠA, P.BALZNĀNS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.46.50 – 0.49.10] par nepieciešamību š.g. 23.jūnija diennakts tumšajā laikā 

aizvest mājdzīvniekus uz citu vietu, ņemot vērā Ādažu Kultūras centra organizējamo Līgo 

svinēšanas pasākumu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļas sagatavot vienošanos par sadarbības 

līguma Nr.JUR 2016-03/198 par tematiskā dārza izveidošanu pagarināšanu. 

28.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Informē par grozījumiem domes saistošajos noteikumos Nr.2/2016 „Saistošie  noteikumi par 

Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2016.gadam”. 

I.BRIEDE ziņo, ka piešķiramo naudas balvu apmērs izglītības iestāžu izglītojamajiem 

pārsniedz  Izglītības pārvaldes budžetā tam pieejamo finansējumu. Informē par finanšu 

līdzekļu ekonomiju 430 EUR citā izdevumu pozīcijā un ierosina tos novirzīt balvu fondā. 

Vērš uzmanību, ka projekta „Proti un dari” īstenošanai paredzētos līdzekļus 9386 EUR 

apmērā nav iespējams apgūt, jo neviens jaunietis nav izrādījis interesi par šo projektu, kā arī 

pašvaldības policijas un Sociālā dienesta klientu datu bāzē nav šādu jauniešu. Ierosina novirzīt  

2315 EUR izcilāko audzēkņu balvu fondā, no tiem 1885 EUR no projektam „Proti un dari” 

finansējuma un 430 EUR no Izglītības pārvaldei paredzētā budžeta. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.2/2016 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

30.§ 

Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļu pienākumu pildīšanu 

 (J.Krasikovs) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī Zinaidas Johansones un Gunas Galūzas 

iesniegumiem ir sagatavots lēmuma „Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļu pienākumu 

pildīšanu” projekts. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.119 „Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļu pienākumu pildīšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

I.G., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 20.maija iesniegumā lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela X piekrītošās 7336/213693 domājamās daļas no 

zemes, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

7.panta otro daļu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.120 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

E.PLŪMĪTE ierosina ziņotājiem informēt deputātus par sagatavoto dokumentu saturu. 

Norāda, ka ir grūti domes sēdes laikā orientēties izskatāmajos dokumentos. 

J.NEILANDS un M.SPRINDŽUKS ierosina deputātiem pirms domes sēdes atzīmēt darba 

kārtībā jautājumus, par kuriem ir vēlme uzsākt debates un informēt par to sēdes vadītāju. 

G.PORIETIS informē, ka domes darba organizācija ir noteikta likumā „Par pašvaldībām” un 

domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” (turpmāk – nolikums). Vērš uzmanību, ka atbilstoši nolikumam domes sēdes darba 

kārtību un sēdē izskatāmos dokumentus nosūta deputātiem uz viņu norādītajām e-pasta 

adresēm trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes, lai deputātiem būtu iespēja laicīgi iepazīties 

ar dokumentu saturu. Atgādina, ka domes komiteju sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties 

ikviens deputāts.  

*** 

- SLĒGTĀ DAĻA – 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 31.maijā, plkst. 16.04.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


