
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 23.augustā                      Nr.13 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti 1. 

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: S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, V.KUKS, V.LIGERS, 

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, V.SALENIECE, A.SPRICIS. 

citi: Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

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

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 31.jautājumu „Par amatu savienošanas 

atļauju”. Aicina apstiprināt darba kārtību. 

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

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

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

2. Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem. 

3. Par darbinieku atlases kārtību Ādažu novada pašvaldībā. 

4. Par Ādažu vidusskolas nolikumu. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par Kadagas ciema centralās daļas detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

6. Par nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, 

„Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma projekta apstiprināšanu.  

                                                 
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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7. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jauceriņi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma Birznieku ciemā Meldru iela 2 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Baltais Rags” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Gravas ielā 1 un Zābaku 

ielā 4. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

11. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā. 

12. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J.K. 

14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu S.M. 

15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu V.G. 

16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu E.M. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A.B. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Aģentūra GS”. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu AS „GP-ĀDAŽI”. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

21. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu. 

22. Zemes jautājumi. 

23. Par grozījumiem lēmumā Nr.137 „Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu”. 

24. Par noteikumu „Nekustamā īpašuma nomas maksas parādu piedziņas noteikumi” 

projektu. 

25. Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. 

26. Par noteikumu „Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

projektu. 

27. Par noteikumu „Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu. 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. 

V. Citi jautājumi: 

29. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

30. Par amatu savienošanas atļauju. 

31. Par amatu savienošanas atļauju. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (K.Miķelsone) 

1. Nav izpildīts domes š.g. 31.maija lēmums Nr.117 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas 

izveidošanu”” – Tirdzniecības laukuma attīstības darba grupa līdz š.g. 5.jūlijam 

neiesniedza domei priekšlikumus tirdzniecības laukuma attīstības risinājumiem un to 

realizācijas plānu. 

2. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) veica tematisko pārbaudi pašvaldībā par 

nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) īpašumiem gadījumos, ja ir pārsniegts 

būvatļaujas termiņš. Konstatēts liels šādu gadījumu skaits. Būvvalde līdz š.g. oktobrim 

organizēs VID norādīto objektu datu pārbaudi un izstrādās noteikumus profilaktiskai un 

administratīvai rīcībai paaugstinātas NĪN likmes nodokļa piemērošanai. 

3. Domes izglītības iestādes ir gatavas atsākt pilnvērtīgu darbu š.g. 1.septembrī, telpu 

remonti ir veikti, mācību līdzekļi – sagādāti. Kadagas PII ir noslēgušies uzsāktie 

remontdarbi un ir pabeigts iestādes jumta remonts. Augusta pēdējās dienās domes vadība 
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un deputāti apmeklēs izglītības iestādes, lai iepazītos ar to gatavību jaunajam mācību 

gadam. 

4. Ādažu novadā š.g. janvārī bija deklarēti 10 883 iedzīvotāji, martā – 10 838 (par 45 mazāk, 

nekā janvārī), bet augusta sākumā – 10 980 (par 97 vairāk, nekā janvārī). 

5. Ir izpildīts domes š.g. 31.maija lēmums Nr.118 „Par ēku energoefektivitātes projektiem” 

un š.g. 18.augustā noslēgts jauns Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes zemes nomas 

līgums ar īpašnieci A.B. 

6. Kadagā pēc četrām kokā pavadītām dienām ar specdienestu palīdzību ir veiksmīgi izglābts 

kaķēns. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.7 „Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

3.§ 

Par darbinieku atlases kārtību Ādažu novada pašvaldībā 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.8 „Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

4.§ 

Par Ādažu vidusskolas nolikumu 

 (D.Dumpe) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.14 „Ādažu vidusskolas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par Kadagas ciema centralās daļas detālplānojuma projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.152 „Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas 

Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.153 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu 

„Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” lokālplānojuma 

apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.22/2016 „Ādažu novada Stapriņu ciema 

nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” 
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lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

izdošanu” un saistošos noteikumus Nr.22/2016 „Ādažu novada Stapriņu ciema 

nekustamo īpašumu „Katlaplauki”, „Augusti”, „Upmaļi”, „Lejas Katlapas” un „Emsiņi” 

lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, 

sagatavot dokumentus parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jauceriņi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.154 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Jaunceriņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma Birznieku ciemā Meldru iela 2 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.155 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Meldru ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Baltais Rags” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.156 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Baltais rags”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Gravas ielā 1 un Zābaku ielā 4 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.157 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Gravas ielā 1 un Zābaku ielā 4” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā 

 (D.Dumpe) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.158 „Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā 

 (V.Ligers) 

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” 
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– 3 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), N.ZVIEDRIS 

(V)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.159 „Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras amatu 

sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina atlikt darba kārtības 13.-19.jautājuma izskatīšanu līdz ziņotāja 

ierašanās brīdim. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.167 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.168 „Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

22.1. Par zemes piešķiršanu nomā 

1. M.B., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 8.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/3111) lūdz 

piešķirt nomā Garkalnes ciema Lazdu iela 7 mazdārziņa Nr.4 zemesgabalu 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 nomā līdz 2021.gada 31.decembrim M.B. pašvaldībai piekritīgā nekustamā 

īpašuma  Lazdu iela 7, Garkalne, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 

8044 012 0184) daļu,  mazdārziņa Nr.4 zemesgabalu  0,07 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. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

2. G.G., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 1.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/3431) lūdz 

piešķirt nomā Alderu ciema „Alderi 1D” mazdārziņa zemesgabalu personīgas 

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



 6 

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 nomā līdz 2021.gada 31.decembrim G.G. pašvaldībai piekritīgā nekustamā 

īpašuma  „Alderi 1D”, Alderi, Ādažu nov. zemesgabalu  0,0429 ha platībā (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8044 014 0291). 

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. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

3. A.P., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 19.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/3244) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa Nr.71A zemesgabalu 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 nomā līdz 2021.gada 31.decembrim A.P. pašvaldības nekustamā īpašuma  

„Vinetas”, Kadaga, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 005 

0090) daļu,  mazdārziņa Nr.71A zemesgabalu  0,03 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. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

4. SIA „Taču būda” valdes priekšsēdētāja Renāte Sliede savā š.g. 25.jūlija iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/16/3343) lūdz piešķirt nomā pašvaldībai piekritīgā „Jaunsalnieki” zemesgabalu 

0,75 ha platībā lietotu lietu tirdzniecības organizēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

6.2.apakšpunktu, 17. un 18.punktu,  

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

1. Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, 

reģ.Nr.4010362102, pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma  „Jaunsalnieki”, Ādaži, 

Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0249) daļu 0,3 ha 

platībā saskaņā ar grafisko pielikumu Nr.1. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

lietotu mantu (lietu) tirdzniecība. 

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” 

2.6.apakšpunktam. 

4. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās.  



 7 

22.2. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

G.A. š.g. 4.augustā iesniedza iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/3499) par domes piekrišanu 

nekustamā īpašuma Dzidrumu iela X zemes 0,1725 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz 

Krievijas Federācijas pilsones O.Z. vārda saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot 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” (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” – 1 (A.KEIŠA 

(neatkarīgā deputāte)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone O.Z., dzimusi (dzimšanas dati), iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma Dzidrumu iela X, Stapriņi, Ādažu nov., apbūvētu 

zemesgabalu 0,1725 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) 

savrupmājas uzturēšanai, lietošanas mērķa kods – 0601. 

*** 

V.SALENIECE piedalās sēdē. Dome izskata darba kārtības 13.jautājumu. 

*** 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu J.K. 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.160 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu S.M. 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.161 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu V.G. 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.162 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu E.M. 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.163 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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17.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu A.B. 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.164 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Aģentūra GS” 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.165 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu AS „GP-ĀDAŽI” 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.166 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem lēmumā Nr.137 „Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.169 „Par grozījumiem lēmumā Nr.137 „Par tirdzniecības atļaujas 

izsniegšanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par noteikumu „Nekustamā īpašuma nomas maksas parādu piedziņas noteikumi” 

projektu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.9 „Nekustamā īpašuma nomas maksas parādu piedziņas 

noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

25.§ 

Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā 

 (K.Miķelsone) 

Ziņo par Ādažu novada pašvaldības amatu sarakstu, kuros ir atļauts izmantot personīgo 

transportlīdzekli amata pienākumu izpildei un degvielas patēriņa normām. 

E.ŠĒPERS vērš uzmanību, ka domes priekšsēdētājs neizmanto personīgo transportlīdzekli 

amata pienākumu izpildei. [Piezīme: ar domes 2014.gada 30.jūnija lēmumu Nr.159 „Par 

pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam” Ādažu 

novada pašvaldības īpašumā esošais transporta līdzeklis Opel Antara Enjoy, valsts Nr. JL 

6365 ir nodots domes priekšsēdētāja individuālā lietošanā.] 

M.SPRINDŽUKS, K.MIĶELSONE, E.KĀPA, E.ŠĒPERS, S.MŪZE debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.26.25 – 0.30.31] par: 
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1. pašvaldības amatiem, kuros atļauts izmantot personīgo transportlīdzekli amata 

pienākumu izpildei, degvielas patēriņa normām un transportlīdzekļu izmantošanas 

kārtību un atskaitēm par patērēto degvielu; 

2. E.Kāpa vērš uzmanību, ka degvielas patēriņa normu nosaka amatam, nevis personai. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.170 „Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par noteikumu „Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

projektu 

 (K.Miķelsone) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.10 „Transportlīdzekļu izmantošanas kārtība Ādažu novada 

pašvaldībā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par noteikumu „Darbinieku novērtēšanas noteikumi” projektu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.11 „Darbinieku novērtēšanas noteikumi” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), 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” – 5 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2016.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.171 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

 (E.Kāpa) 

Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe savā š.g. 29.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/16/3415-D) lūdz atļaut savienot Ādažu vidusskolas direktores amatu ar Izglītības kvalitātes 

valsts dienesta (turpmāk – IKVD) izglītības iestāžu darbības un izglītības programmas 

īstenošanas kvalitātes eksperta darbu. Dace Dumpe apliecina, ka darba pienākumi IKVD 

netraucēs darbu kā skolas direktoram, kā arī neradīs interešu konfliktu. 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.172 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

31.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

 (E.Kāpa) 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk – Ādažu MMS) direktore Inga Patmalnika savā 

š.g. 22.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/3787-P) lūdz atļaut savienot Ādažu MMS 

direktores amatu ar mākslinieces noformētājas pienākumiem Ādažu vidusskolā. Inga 

Patmalnika apliecina, ka darba pienākumi Ādažu vidusskolā netraucēs darbu kā skolas 

direktoram, kā arī neradīs interešu konfliktu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.173 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 23.augustā, plkst. 14.40.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


