
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 23.maijā                      Nr.10 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

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

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

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

(ZZS), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), 

J.VEINBERGS (RA), N.ZVIEDRIS (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, S.SGRĪNBERGS, I.HENILANE, E.KĀPA, 

N.KRASNOVA, S.MŪZE, G.PORIETIS, P.SABĻINS, A.SPRICIS, M.ŠKETIKA, 

A.VAIVADE, A.ZĒBERGS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt sēdes darba kārtību ar 34.jautājumu “Par grozījumiem 

2017.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.96 “Par Ādažu novada energopārvaldības sistēmas 

ieviešanu”” un izskatīt to pēc darba kārtības 3.jautājuma “Iepirkumu komisijas pārskats par 

darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam”, nemainot pārējo jautājumu numerāciju. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 23.maija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Administratīvās komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam. 

3. Iepirkumu komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam. 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par Multifunkcionāla dienas aprūpes centra darba grupas izveidi. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

5. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika 

izmaiņām. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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6. Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā “Lācīši”, “Kaijas” un “Lagūnas” 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

7. Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta 

izstrādes pārtraukšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā “Līči” zemes vienības ar kad. apz. 8044 014 

0092 zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu 

apstiprināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā “Lantveiduļi” sadalīšanu. 

10. Par darba grupas izveidi ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanai. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

11. Par zemes jautājumiem. 

12. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

13. Par iekšējā normatīvā akta “Ādažu novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas 

normas” projektu. 

14. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora iecelšanu. 

15. Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.88 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu”. 

16. Par grozījumiem 2015.gada 24.februāra Ādažu novada domes noteikumos Nr.4 

“Ādažu novada pašvaldības aktīvu pārvaldība”. 

17. Par noteikumu “Kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes 

kārtība” projektu. 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. 

19. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.44/2015 „Par kārtību rotaļu un sporta kaukumos”. 

20. Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju projekta īstenošanai. 

21. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

V. Citi jautājumi: 

22. Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai. 

23. Par aizņēmumu  investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un 

rekonstrukcija: 4 kārtas “Gaujas ielas lietus kanalizācijas būvniecība” īstenošanai. 

24. Par Ādažu novada pašvaldības pārvaldībā esošo ūdensobjektu apsaimniekošanas un 

izmantošanas koncepcijas apstiprināšanu. 

25. Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli”. 

26. Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” 

īstenošanu. 

27. Par 2017.gada 28.februāra lēmuma Nr.33 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem. 

28. Par 2017.gada 24.janvāra lēmuma Nr.18 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem. 

29. Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un 

būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu” projektu. 

30. Par grozījumiem domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 „Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā”. 

31. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

32. Par deputāta iesniegumu par Parka ielas apgaismojumu un ielas seguma stāvokli. 

33. Par komiteju sēdēm un domes sēdi š.g. jūnijā. 

34. Par grozījumiem 2017.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.96 “Par Ādažu novada 

energopārvaldības sistēmas ieviešanu”. 
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1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Domes š.g. 28.marta lēmums Nr.69 “Par piedalīšanos kopprojektā „Zivsaimnieciskās 

ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam Baltezeram”” ir izpildīts daļā par 

sadarbības līguma parakstīšanu ar Garkalnes novada domi. 

2. Domes š.g. 4.aprīļa lēmums Nr.91 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, 

Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 1.-3.kārtas īstenošanai” š.g. 15.maijā tika atbalstīts 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

3. Domes š.g. 25.aprīļa lēmums Nr.106 “Par aizņēmumu Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektēšanai” ir izpildīts daļā par aizņēmuma 

saņemšanai nepieciešamās dokumentācijas iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz š.g. 28.aprīlim. 

4. Attīstības komiteja š.g. 9.maijā uzskatīja par nepieciešamu pagarināt domes š.g. 

24.janvāra lēmumā Nr.18 ““Par darba grupas izveidi” un š.g. 28.februāra lēmumā Nr.33 

“Par darba grupas izveidi” noteiktos termiņus līdz š.g. jūnijam, elektroniskās reklāmas 

izvietojuma un jaunajai skolai piegulošās teritorijas attīstības priekšlikumu izstrādei.  

5. Ir izstrādāta Ādažu novada pašvaldības pārvaldībā esošo ūdensobjektu apsaimniekošanas 

un izmantošanas koncepcija (Mazajam Baltezeram, Lielajam Baltezeram, Dūņezeram, 

Lilastes ezeram, Kadagas ezeram un Vējupei). 

6. Š.g. 28.aprīlī tika iesniegti CFLA visi pieprasītie precizējumi Muižas ielas rekonstrukcijas 

projekta ietvaros. 

7. Ir pabeigta domes konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros iesniegto pieteikumu 

vērtēšana un ir sagatavots domes lēmuma projekts. 

8. Dome līdz š.g. 1.martam nebija izdevusi saistošos noteikumus par kārtību, kādā 

ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai sistēmai, to 

ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, kā arī pakalpojuma līguma 

noteikumus. Saistošo noteikumu projekts tiks iesniegts Domei š.g. jūnijā. 

9. Faktiski ir pabeigta ceļa nomales paplašināšana Gaujas ielā (no Ādažu vidusskolas līdz 

Krastupes ielai), Kadagas ceļa posma asfaltēšana, kā arī gājēju celiņa bruģēšana un Gaujas 

ielas daļas asfaltēšana līdz novada bibliotēkai. 

10. Ir pabeigti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi novada svētku “Gaujas Svētki” 

sekmīgai norisei š.g. 27.maijā. 

11. Pašvaldības policija no š.g. 21.aprīļa līdz 18.maijam ieradās uz 233 izsaukumiem, sniedza 

palīdzību 2 personām, notvēra 7 klaiņojošus mājdzīvniekus un sastādīja 16 protokolus 

(pirms mēneša, attiecīgi - 119, 5, 14, 9). 

12. Š.g. 22.maijā tika saņemts līguma projekts no Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) 

par KPII būvju un zemes lietošanu līdz 2021.gadam. AM ir burtiski izpildījusi MK 

2011.gada 6.decembra noteikumus Nr.934 ”Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma 

pārvaldīšanas principiem un kārtību”, nosakot domei pienākumu: 

 rakstveidā saskaņot ar AM būvju rekonstrukcijas, renovācijas un remonta darbus; 

 rakstveidā saskaņot ar AM paredzamos ieguldījumus; 

 sagatavot normatīvajos aktos noteiktos nekustamā Īpašuma pārvaldīšanas un 

apsaimniekošanas dokumentus un iesniegt to apstiprinātas kopijas AM; 

 ik gadu apkopot informāciju par Īpašuma pārvaldīšanu un rakstveidā informēt AM; 

 ik gadu veikt pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu analīzi, rakstveidā informēt AM; 

 ik gadu veikt Īpašuma izmantošanas perspektīvu izvērtēšanu, rakstveidā informēt AM; 

 rakstveidā saskaņot ar AM civiltiesisku līgumu slēgšanu par Īpašuma lietošanu (t.sk., 

nomu), ar tiesībām AM veikt to izpildes kontroli. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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2.§ 

Administratīvās komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam 

 (E.Verners) 

Administratīvās komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam (1.pielikums). 

G.PORIETIS, E.VERNERS, E.ŠĒPERS, J.ANTONOVS, M.SPRINDŽUKS, A.SPRICIS 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.07.24 – 0.13.20] par: 

1. komisijas rekomendācijām, secinājumiem un priekšlikumiem nākamās komisijas 

darbam; 

2. par tiesisko situāciju ar nekustamo īpašumu “Reiņi” (A.Spricis informē, ka jautājums 

tika izskatīts Attīstības komitejas š.g. 9.maija sēdē. Ziņo, ka no Lielrīgas reģionālās 

vides pārvaldes saņemta informācija, ka īpašniekiem tiek uzlikti sodi un noteikts 

pienākums sakārtot teritoriju atbilstoši vides prasībām. Pārvalde plāno tuvākajā laikā 

sagatavot dokumentus tiesu izpildītājam lēmumu piespiedu izpildes nodrošināšanai). 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Iepirkumu komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam 

 (A.Brūvers) 

Iepirkumu komisijas pārskats par darbu no 2013.gada līdz 2017.gadam (2.pielikums). 

E.PLŪMĪTE, A.BRŪVERS, E.KĀPA, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.15.04 – 0.16.38] par komisijas rezultatīvajiem rādītājiem (iepirkumu skaitu, kas noslēdzās 

bez rezultātiem). 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

34.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 25.aprīļa lēmumā Nr.96 “Par Ādažu novada 

energopārvaldības sistēmas ieviešanu” 

 (A.Zēbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.126 “Par grozījumiem 25.04.2017. lēmumā Nr.96 “Par Ādažu 

novada energopārvaldības sistēmas ieviešanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par Multifunkcionāla dienas aprūpes centra darba grupas izveidi 

 (I.Roze) 

Jautājums atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 2.maija sēdē. Ierosina precizēt lēmuma projekta 

3.punktu, nosakot termiņu koncepcijas projekta sagatavošanai par Multifunkcionāla dienas 

aprūpes centra izveidi - š.g. 1.novembris. 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA lūdz skaidrot, vai multifunkcionālā dienas centrā varēs 

uzturēties jaunieši un citas iedzīvotāju grupas. 

I.ROZE skaidro, ka centrs tiks izveidots deinstitucionalizācijas projekta ietvaros personām ar 

garīgā rakstura traucējumiem (ap 27 cilvēkiem),  tajā varēs saņemt kvalificētu speciālistu 

pakalpojumus un finansējums paredzēts no ES fondiem. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (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), 
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E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS (RA), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – 2 (A.KEIŠA (ZZS), 

K.SPRŪDE (S)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.109 “Par Multifunkcionāla dienas aprūpes centra darba grupas 

izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika 

izmaiņām 

 (S.Grīnbergs) 

Ziņo par Ādažu novada teritorijas plānojuma un vides pārskata pilnveidotās redakcijas 

nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, kā arī par izstrādes laika grafika 

izmaiņām. 

J.NEILANDS, S.GRĪNBERGS, A.BRŪVERS, E.PLŪMĪTE, V.BULĀNS, 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.25.51 – 0.34.32] 

par: 

1. ceļu segumu (J.Neilands ierosina teritorijas plānojumā nenorādīt ceļu seguma veidu – 

bruģi, bet katru konkrēto gadījumu izskatīt individuāli, pielāgojot ceļa segumu 

infrastruktūrai un transporta kustības intensitātei); 

2. ceļu segumu veidu izmaksām, materiālu nolietošanās ilgumu, iespēju veikt esošo 

komunikāciju remontu vai jaunu komunikāciju būvēšanu. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par ceļu seguma veida “bruģis” iekļaušanu teritorijas 

plānojumā. 

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

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (ZZS), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS (RA)), „pret” – 2 (K.SPRŪDE (S), 

N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 3 (J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), 

M.SPRINDŽUKS (RA)), DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt noteiktā ceļu seguma veida “bruģis” iekļaušanu teritorijas plānojumā. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.110 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 

projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā “Lācīši”, “Kaijas” un “Lagūnas” 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.111 “Par nekustamo īpašumu “Lācīši”, “Kaijas” un “Lagūnas” 

detālplānojuma projekta apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta 

izstrādes pārtraukšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.112 “Par nekustamā īpašuma Baltezera ielā 43 detālplānojuma 

projekta izstrādes pārtraukšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā “Līči” zemes vienības ar kad. apz. 8044 014 0092 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.113 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Līči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā “Lantveiduļi” sadalīšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.114 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Lantveiduļi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par darba grupas izveidi ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumu izstrādāšanai 

 (M.Šketika) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.115 “Par darba grupas izveidi ūdenstilpju apsaimniekošanas 

noteikumu izstrādāšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt darba kārtības 24.punktu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

24.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības pārvaldībā esošo ūdensobjektu apsaimniekošanas un 

izmantošanas koncepcijas apstiprināšanu 

 (M.Šketika) 

Atbilstoši 2015.gada 22.oktobrī starp Ādažu novada domi un biedrību “Latvijas ezeri” 

noslēgtajam līgumam Nr. JUR 2015-10/890 par Ādažu novada pašvaldības pārvaldībā esošo 

ūdensobjektu apsaimniekošanas un izmantošanas koncepcijas (turpmāk - Koncepcija) izstrādi, 

tika veikta Mazā Baltezera, Lielā Baltezera, Dūņezera, Lilastes ezera, Kadagas ezera un 

Vējupes izpēte, apkopojot informāciju, veicot ūdens kvalitātes analīzes un apsekošanu dabā. 

2017.gada 24.aprīlī Koncepcija tika saņemta un publiski apspriesta, atzīstot, ka tā ir izstrādāta 

atbilstoši pašvaldības noteiktajam darba uzdevumam un līguma nosacījumiem. Pamatojoties 

uz likuma "Par pašvaldībām "15.panta pirmās daļas 3.punktu un 21.panta pirmās 

daļas 5.punktu, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības pārvaldībā esošo ūdensobjektu 

apsaimniekošanas un izmantošanas koncepciju (3.pielikums). 
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11.§ 

Par zemes jautājumiem 

 (V.Kukk) 

11.1. Par agrāk pieņemta lēmuma atcelšanu 

Pēc vairākkārtējiem uzaicinājumiem G.Š. nav ieradies parakstīt 2016.gada 29.decembrī 

sagatavoto “Alderi 13A” mazdārziņa Nr.1 zemes nomas līgumu. Ierosina atcelt domes 

2016.gada 27.decembra lēmuma Nr.243 “Par mazdārziņu zemes nomas līgumu pagarināšanu” 

2.1.apakšpunktu par zemes nomas līguma Nr.JUR 2015-07/640 pagarināšanu G.Š. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Atcelt domes 2016.gada 27.decembra lēmuma Nr.243 „Par mazdārziņu zemes nomas 

līgumu pagarināšanu” 2.1.apakšpunktu par nekustamā īpašuma “Alderi 13A” (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8044 014 0295, mazdārziņš Nr.1, platība 0,02 ha) 

zemes nomas līguma Nr. JUR 2015-07/640 pagarināšanu G.Š. 

11.2. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu 

Garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrība „Jaguārs Ā” (reģ. Nr.40003263014, juridiskā 

adrese: “Kadaga 5”-16, Kadaga, Ādažu novads) savā š.g. 8.maija iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/17/1464) lūdz piešķirt nomā lielāku zemes gabalu, lai apgūtu visu zem būvēm 

esošo zemes platību. Izvērtējot Domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts: 

1. Dome 2016.gada 22.novembrī pieņēma lēmumu Nr.225 “Par nekustamā īpašuma 

Elīzes iela 7 un Elīzes iela 7A piešķiršanu nomā”; 

2. starp Domi un nomnieku 2016.gada 21.decembrī tika noslēgts zemes nomas līgums 

Nr. JUR 2016-12/952 par nekustamo īpašumu Elīzes iela 7, Kadaga, Ādažu novads, 

zemes vienības 2,02 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0085 un Elīzes iela 

7A, Kadaga, Ādažu novads, zemes vienības 0,0713 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8044 005 0125, nomu garāžu boksu uzturēšanai. Nomas līguma termiņš – 2019.gada 

31.decembris;     

3. pēc iesniegumam pievienotā topogrāfiska plāna pielikuma konstatēts, ka daļa no 

būvēm (garāžām) 85 m2 platībā atrodas tām piegulošā pašvaldības zemes īpašuma 

Elīzes iela 12 teritorijā.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā, ka jautājums š.g. 16.maijā tika izskatīts un 

atbalstīts Finanšu komitejas sēdē,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Izteikt domes 2016.gada 22.novembra lēmuma Nr.225 “Par nekustamā īpašuma 

“Elīzes 7” un Elīzes iela 7A piešķiršanu nomā” lemjošās daļas 1.punktu jaunā 

redakcijā: 

“1. Piešķirt nomā līdz 2019. gada 31. decembrim garāžu īpašnieku kooperatīvai 

sabiedrībai „Jaguārs Ā” Ādažu novada pašvaldībai piekritīgo Zemesgabalu: Elīzes 

iela 7, Kadaga, Ādažu novads, 2,02 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 8044 005 

0085, Elīzes iela 7A, Kadaga, Ādažu novads, 0,0713 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 8044 005 0125 un Elīzes iela 12, Kadaga, Ādažu novads, zemesgabala 

ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0088 daļu 0,0085 ha platībā , saskaņā ar 

pielikumiem Nr.1, Nr.2 un Nr.3.” 

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

sagatavot vienošanās par grozījumiem 2016.gada 21.decembra zemes nomas līgumā Nr. 

JUR 2016-12/952. 
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11.3. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

Rīgas apgabaltiesas zvērinātas notāre I.Z. savā š.g. 17.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/17/1574) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Magnolijas”, Baltezers, Ādažu nov., 

zemes 0,695 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz Krievijas Federācijas pilsones V.K. 

vārda un izziņas izsniegšanu 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 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone V.K., dzimusi (dzimšanas datums), iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma „Magnolijas”, Baltezers,  Ādažu nov., apbūvētu 

zemesgabalu (kadastra apz.8044 013 0197) 0,695 ha platībā, dzīvojamās mājas 

uzturēšanai. 

12.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.116 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

13.§ 

Par iekšējā normatīvā akta “Ādažu novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas 

normas” projektu 

 (M.Sprindžuks) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt iekšējos noteikumus Nr.3 “Ādažu novada bāriņtiesas darbinieku profesionālās 

ētikas normas” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora iecelšanu 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (ZZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), J.VEINBERGS (RA), 

N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – 1 (E.ŠĒPERS (ZZS)), „atturas” – 2 (I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS)), 

Pieņemt lēmumu Nr.117 “Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas direktora iecelšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.88 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu” 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.118 “Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.88 “Par 

tirdzniecības atļaujas izsniegšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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16.§ 

Par grozījumiem 2015.gada 24.februāra Ādažu novada domes noteikumos Nr.4 “Ādažu 

novada pašvaldības aktīvu pārvaldība” 

 (A.Vaivade) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.3 “Grozījumi 24.02.2015. noteikumos Nr.4 “Ādažu novada 

pašvaldības aktīvu pārvaldība”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

17.§ 

Par noteikumu “Kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un izpildes 

kārtība” projektu 

(G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.4 “Kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas un 

izpildes kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 

„Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 

 (J.Veinbergs) 

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

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (ZZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), J.VEINBERGS (RA)), „pret” 

– 4 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 

29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

19.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 22.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.44/2015 „Par kārtību rotaļu un sporta kaukumos” 

 (E.Plūmīte) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13/2017 “Grozījums Ādažu novada domes 2015.gada 

22.decembra saistošajos noteikumos Nr.44/2015 „Par kārtību rotaļu un sporta 

kaukumos”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

20.§ 

Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju projekta īstenošanai 

 (S.Mūze) 

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

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), J.VEINBERGS (RA)), „pret” – 5 (A.KEIŠA (ZZS), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE 

(S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 2 (J.ANTONOVS (S), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.119 “Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju projekta 

īstenošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Informē, ka Finanšu komitejā š.g. 16.maijā atbalstītie grozījumi ir precizēti, iekļaujot 

aizņēmumu  investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un rekonstrukcija” 4.kārtas 

projekta “Gaujas ielas lietus kanalizācijas būvniecība” īstenošanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt darba kārtības 23. un 22.jautājumu, tad turpināt ar 

21.jautājuma izskatīšanu. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

23.§ 

Par aizņēmumu  investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un 

rekonstrukcija: 4 kārtas “Gaujas ielas lietus kanalizācijas būvniecība” īstenošanai 

 (S.Mūze) 

Informē par sagatavoto lēmuma projektu. 

A.KEIŠA, G.PORIETIS, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE, J.NEILANDS, E.ŠĒPERS debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 1.03.53 – 1.22.20] par: 

1. projekta ietvaros veicamajiem darbiem, izmaksām, darbu kvalitāti un atbildību; 

2. lietus ūdens kanalizācijas esošo tīklu funkcionēšanu un jaunu tīklu izbūvi. 

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

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), J.VEINBERGS (RA)), „pret” – 4 (A.KEIŠA (ZZS), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), K.SPRŪDE (S)), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 3 (J.ANTONOVS (S), E.PLŪMĪTE 

(ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.121 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, 

pārbūve un rekonstrukcija” 4.kārtas projekta “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve 

Gaujas ielā A” īstenošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un 

uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (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), J.VEINBERGS (RA)), „pret” – 2 (K.SPRŪDE (S), N.ZVIEDRIS (V)), 

„atturas” – 1 (A.KEIŠA (ZZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.120 “Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības fonda  projekta 

“Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt darba kārtības 21.jautājumu, ņemot vērā iepriekš 

pieņemtos lēmumus Nr.120 un Nr.121. 
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Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

21.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), J.VEINBERGS (RA)), „pret” – 2 (K.SPRŪDE (S), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 5 

(J.ANTONOVS (S), A.KEIŠA (ZZS), E.PLŪMĪTE (ZZS), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), E.ŠĒPERS (ZZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt grozījumus pašvaldības 2017.gada budžetā. 

25.§ 

Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar 

dvēseli” 

 (S.Kaša) 

Vērtēšanas komisija izvērtēja un atzina par atbilstošiem konkursa nolikuma noteikumiem 23 

no 25 iesniegtajiem projektu pieteikumiem. Konkursam piešķirtie finanšu līdzekļi EUR 20000 

nav pietiekoši visiem atbilstošajiem projektiem. Lūdz piešķirt papildu finanšu līdzekļus 

2450,69 EUR apmērā, radot iespēju realizēt visus konkursa nolikumam atbilstošos un 

sabiedrībai nozīmīgos projektus. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS 

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

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS (RA), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – nav, 

„atturas” – 1 (P.PULTRAKS (RA)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.122 “Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju 

iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

S.MŪZE informē par nepieciešamību atkārtoti nobalsot par grozījumiem pašvaldības 

2017.gada budžetā, iekļaujot tajā papildu finansējumu 2450,69 EUR apmērā atbalsta 

konkursam iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”. 

*** 

21.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

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

JEZUPENOKA (V), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), J.VEINBERGS (RA)), 

„pret” – 1 (N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 4 (P.PULTRAKS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.16/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Saistošie noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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26.§ 

Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” 

īstenošanu 

 (I.Henilane) 

I.HENILANE, K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, G.PORIETIS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 1.39.25 – 1.45.39] par projekta mērķi, līdzdalības nosacījumiem, projekta 

riskiem un plānotajiem rezultātiem. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.123 “Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin 

to move more quickly” īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par 2017.gada 28.februāra lēmuma Nr.33 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem 

 (I.Grīviņa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.124 “Par 28.02.2017. lēmuma Nr.33 “Par darba grupas izveidi” 

grozījumiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par 2017.gada 24.janvāra lēmuma Nr.18 “Par darba grupas izveidi” grozījumiem 

(I.Grīviņa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.125 “Par 24.01.2017. lēmuma Nr.18 “Par darba grupas izveidi” 

grozījumiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu un 

būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu” projektu 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu un būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu” grozījumiem” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 „Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” 

 (N.Krasnova) 

Domē š.g. 28.martā ir izskatīti un pieņemti saistošie noteikumi Nr.6 „ Grozījumi Ādažu 

novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.19/2015 „Par pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā”” (turpmāk – 

SN). Domē š.g. 2.maijā ir saņemti VARAM iebildumi par SN. i 

VARAM iebildumam, ka ar informāciju par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli un aprīkojuma 

atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai pašvaldība var iepazīties CSDD, var 

piekrist un svītrot SN 15.3.apakšpunktu, ar kuru pārvadātājam tika noteikts iesniegt Domei 

protokola kopiju par transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati. 

Attiecībā uz VARAM iebildumu par SN 15.2.apakšpunktu, jānorāda, ka saskaņā ar Ministru 

kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumu Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas 
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elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” 30.punktu, Valsts ieņēmumu dienests 

taksometra skaitītāju reģistrē 10 darbdienu laikā pēc lietotāja iesnieguma saņemšanas, ja 

lietotājam ir izsniegta speciāla atļauja (licence) pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 

taksometriem un tehniskajā pasē ir izdarīta SIA ”Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” 

vai SIA “Metroloģijas laboratorija” atzīme par skaitītāja verificēšanu. No minētā izriet, ka 

vispirms pašvaldība izsniedz speciālo atļauju (licenci) un tikai pēc tam pārvadātājs vēršas 

VID ar iesniegumu par transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja reģistrēšanu VID.   

Ņemot vērā minēto, SN 1.punktā izteiktais 15.2.apakšpunkts nav papildināms ar vārdiem “kas 

reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā”, un 15.3.apakšpunkts ir svītrojams.    

Izvērtējot VARAM iebildumus, ir sagatavoti labojumi SN. Ņemot vērā, ka SN nav publicēti 

pašvaldības laikrakstā, tie ir atceļami un pieņemami jauni SN. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 

25.marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

31.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.127 “Par dzīvokļa privatizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par deputāta iesniegumu par Parka ielas apgaismojumu un ielas seguma stāvokli 

 (M.Sprindžuks) 

Parka ielas iedzīvotāji savā š.g. 11.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/118/17/1504) lūdz 

nodrošināt Parka ielas apgaismojumu un ielas seguma stāvokļa uzlabošanu. 

E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS, P.SABĻINS, I.HENILANE debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 1.59.25 – 2.12.01] par iedzīvotāju prasību un iespējamiem risinājumiem. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

33.§ 

Par komiteju sēdēm un domes sēdi š.g. jūnijā 

 (J.Sviridenkova) 

Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 52.punktu komiteju sēdes notiek ne 

retāk kā vienu reizi mēnesī, un saskaņā ar 94.punktu – domes kārtējās sēdes notiek katra 

mēneša ceturtajā otrdienā plkst. 14:00.  

Š.g. 3.jūnijā Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas. Saskaņā ar 

likuma „Par pašvaldībām” 19.panta pirmo daļu, jaunievēlētās domes pirmo sēdi sasauc 

novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likumā noteiktajā termiņā. Saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes 

vēlēšanu likuma 45.panta pirmo daļu, ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas (t.i., no 

š.g. 14.jūnija līdz 24.jūnijam) pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas, novada vēlēšanu komisijas 

priekšsēdētājs uzaicina jaunievēlētos deputātus uz pirmo domes sēdi. Ar jaunievēlētās domes 

pirmo sēdi izbeidzas iepriekšējās domes pilnvaras. 
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Lai nodrošinātu domei š.g. maijā un jūnijā iesniegto dokumentu izskatīšanu un lēmumu 

pieņemšanu, kā arī, ņemot vērā, ka 23.jūnijs ir Līgo diena, bet 24.jūnijs ir Jāņu diena, 

pamatojoties uz nolikuma 50.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka komiteju priekšsēdētāji, 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un informējot Kanceleju, nosaka komiteju sēžu norises 

laiku un vietu, un 94.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos domes priekšsēdētājs ir 

tiesīgs sasaukt kārtējo domes sēdi citā laikā, ierosina sasaukt komiteju sēdes un domes sēdi 

š.g. jūnijā:  

1) Sociālās komitejas sēdi – 1.jūnijā, plkst. 14.00;  

2) Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi – 1.jūnijā, plkst. 15.00; 

3) Attīstības komitejas sēdi – 6.jūnijā, plkst. 14.00; 

4) Finanšu komitejas sēdi – 13.jūnijā, plkst. 14.00; 

5) domes sēdi – 20.jūnijā, plkst. 14.00. 

E.PLŪMĪTE ierosina Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi sasaukt 1.jūnijā, 

plkst. 08.00, un Sociālās komitejas sēdi –1.jūnijā, plkst. 09.00. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Sasaukt komiteju sēdes un domes sēdi š.g. jūnijā:  

1) Sociālās komitejas sēdi – 1.jūnijā, plkst. 09.00;  

2) Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdi – 1.jūnijā, plkst. 08.00; 

3) Attīstības komitejas sēdi – 6.jūnijā, plkst. 14.00; 

4) Finanšu komitejas sēdi – 13.jūnijā, plkst. 14.00; 

5) domes sēdi – 20.jūnijā, plkst. 14.00. 

Sēdi slēdz plkst. 16.20. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


