
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 24.janvārī                     Nr.3 

 

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 14 deputāti:  

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

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

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

N.ZVIEDRIS (V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): V.BULĀNS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: S.GRĪNBERGS, I.GRĪVIŅA, I.HENILANE, E.KĀPA, 

N.KRASNOVA, V.KUKK, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, A.SPRICIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

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

Apstiprināt domes š.g. 17.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Biedrības “Gaujas Partnerība” atskaite par 2016.gada otro pusgadu. 

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA “Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”. 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

4. Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai publiskās 

apspriešanas uzsākšanu. 

5. Par nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” 

detālplānojuma projekta īstenošanas kārtības precizēšanu. 

6. Par nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Mežlejas” un Lāceņu ielā 19 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu. 

7. Par nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Dadiņas” un „Silmači-2” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu. 

8. Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšanu. 

9. Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

10. Par nekustāmo īpašumu nodokļa atvieglojumiem Vēja iela 19, 21, 23, 26, 28, 30. 

11. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”. 

12. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības 

ieguvei”. 

13. Par grozījumu Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas reglamentā. 

14. Par grozījumu Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā. 

15. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu. 

16. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

17. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā. 

IV. Citi jautājumi: 

18. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba 

grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”. 

19. Par darba grupas izveidi. 

20. Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisiju. 

21. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

22. Par deputāta N.Zviedra 2016.gada 21.decembra pieprasījumu. 

- Slēgtā daļa - 

23. Par atteikumu piešķirt dzīvojamo platību. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Domes 2015.gada 24.novembra lēmums Nr.233 “Par smilts krājumu izslēgšanu no 

grāmatvedības uzskaites” ir izpildīts – SIA „RIAS” 2016.gada decembrī pabeidza tās 

izveidotā piebraucamā ceļa demontāžu ūdenskrātuvē „Asni”, lai novērstu piekļuvi smilšu 

ieguves vietai. 

2. Domes 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.251 “Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā 

bez atlīdzības” ir izpildīts – noslēgts dāvinājuma līgums par zemesgabala „Vēja iela” 

nodošanu pašvaldībai bez atlīdzības. 

3. Domes 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.253 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu 

nomā” ir izpildīts – noslēgts zemes nomas līgums pašvaldībai piederoša zemesgabala daļai 30 

kv.m. platībā. 

4. Domes 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.254 “Par nekustamā īpašuma „Lindas iela 2” un 

„Lindas iela 4” piešķiršanu nomā” ir izpildīts – noslēgts zemes nomas līgums pašvaldībai 

piederošiem zemesgabaliem. 

5. Domes 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.260 “Par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības” ir izpildīts – noslēgta vienošanās par dzīvoklim piesaistītās zemes 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

6. Tuvākajā laikā tiks pabeigta domes 2016.gada 27.decembra lēmuma Nr.252 “Par nekustamā 

īpašuma iegūšanu īpašumā bez atlīdzības” izpilde un persona parakstīs vienošanos un par 

zemes gabala 0,03 ha platībā „Gaujas iela D” izdalīšanu kā atsevišķu zemes vienību.  

7. Persona ar novēlošanos parakstīja ar domes 2016.gada 27.oktobra lēmumu Nr.196 “Par 

nekustamā īpašuma bezatlīdzības lietošanu” noteikto līgumu par “Luksti” divu zemes vienību 

bezatlīdzības lietošanas tiesībām domei. 

8. Domes 2015.gada 27.oktobra lēmuma Nr.209 “Par Ādažu novada domes 2008.gada 

28.oktobra lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu izpildi” izpilde nav pabeigta – persona nav 

novērsusi nelikumīgas būvniecības sekas “Ievogās”, Baltezers, līdz 2016.gada 30.oktobrim 

(krasta nostiprinājuma un slipa nojaukšana). Būvvalde veic administratīvas darbības domes 

lēmuma izpildes nodrošināšanai. 
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9. Lojalitātes projekta ietvaros darbībā ir ieviests inovatīvs Domes pakalpojums “e-pakalpojumi” 

– elektroniskai pašvaldības rēķinu apmaksai, nekustamā īpašuma nodokļa apmaksai un 

uzņēmumu rēķinu saņemšanai un apmaksai (sk. http://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-

pakalpojumi/).  

10. Pašvaldības policija no 2016.gada 23.decembra līdz š.g. 20.janvārim ieradās uz 141 

izsaukumu, sniedza palīdzību 17 personām, izķēra 5 klaiņojošus mājdzīvniekus un sastādīja 

29 protokolus. 

11. Pašvaldības galveno pasākumu plāns 2017.gadam ir apstiprināts š.g. 20.janvārī. un 

centralizēto iepirkumu plānu paredzēts apstiprināt janvāra nogalē. 

12. Iepriekšējā saimnieciskā gada inventarizācijas komisijas faktiski ir pabeigušas darbu, tiek 

veikti grāmatvedības ierakstu precizējumi un dokumentu iesniegšana zvērinātam revidentam 

pārbaudei. 

13. Tika dokumentēti sniega tīrīšanas pakalpojuma izpildes kvalitātes trūkumi 4. un 6.janvārī, ir 

sastādīti 5 defektu akti un izpildītājiem ir piemērots līgumsods. 

14. Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir atbalstījis Ādažu vidusskolas dalību ES struktūrfondu 

finansētajā projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”. VISC vadītajā projektā piedalās vēl 

99 izglītības iestādes. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Biedrības “Gaujas Partnerība” atskaite par 2016.gada otro pusgadu 

 (I.Pērkone) 

Atskaite (pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 31.08.2016. lēmumā Nr.174 “Par SIA “Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” 

 (J.Neilands) 

Ziņo, ka projekts tiek īstenots atbilstoši laika grafikam un neliela aizkavēšanas četrās dienās tiks 

novērsta, nobeidzot betonēšanas darbus. Citu projekta īstenošanas risku vai iekavēto darbu nav. 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu plāno nodot ekspluatācijā š.g. maija otrajā pusē. 

M.SPRINDŽUKS ziņo, ka dome 2016.gada 31.augsutā pieņēma lēmumu Nr.174 “Par SIA 

“Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”, atbalstot projektu “Ādažu 

NAI” jaudas palielināšana” un uzdeva SIA “Ādažu Ūdens” ne retāk kā reizi mēnesī informēt domi 

par nepieciešamiem un plānotajiem finanšu ieguldījumiem, tehniskiem risinājumiem un 

problēmām saistībā ar projekta realizāciju. Ņemot vērā objekta būvniecības intensitāti, būvdarbu 

laika grafiku, domes pārstāvja dalību iknedēļas būvdarbu sapulcēs, domes priekšsēdētāja tiesības 

un kompetenci kapitālsabiedrības pārvadīšanā, ir pietiekams pamats uzskatīt, ka pašvaldība 

nodrošina patstāvīgu kontroli par nepieciešamiem un plānotajiem finanšu ieguldījumiem, 

tehniskiem risinājumiem un problēmām saistībā ar projekta realizāciju, tādejādi, nav nepieciešams 

reizi mēnesī sniegt informāciju tieši domei. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 31.08.2016. lēmumā Nr.174 

“Par SIA “Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

http://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/
http://www.adazi.lv/pakalpojumi/e-pakalpojumi/
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4.§ 

Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai publiskās 

apspriešanas uzsākšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par detālplānojuma projekta Gaujas ielas sarkano līniju 

precizēšanai nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” 

detālplānojuma projekta īstenošanas kārtības precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” 

detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Mežlejas” un Lāceņu ielā 19 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem “Mežlejas” un Lāceņu ielā 19” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Dadiņas” un „Silmači-2” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, jo ir nepieciešama kredītiestādes piekrišana darījumam. 

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

8.§ 

Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un 

„Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

10.§ 

Par nekustāmo īpašumu nodokļa atvieglojumiem Vēja iela 19, 21, 23, 26, 28, 30 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

11.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 

„Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

12.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 

1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības 

ieguvei” 

 (N.Krasnova) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2017 “Grozījumi 2015.gada 27.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 

pirmsskolas izglītības ieguvei”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

13.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas reglamentā 

 (I.Henilane) 

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

Pieņemt reglamentu Nr.1 “Grozījums Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas 

reglamentā” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentā 

 (J.Antonovs) 

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

Pieņemt reglamentu Nr.2 “Grozījums Ādažu novada domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas reglamentā” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 14.31 J.ANTONOVS atstāj sēdi. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (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” – 2 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), K.SPRŪDE (S)), „atturas” – nav, 

(J.ANTONOVS (S) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr14. “Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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16.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.ANTONOVS (S) atstāja 

sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.15 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), K.DĀVIDSONE 

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

„pret” – 6 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE 

(ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – nav, (J.ANTONOVS 

(S) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba 

grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” 

 (M.Sprindžuks) 

Ziņo, ka, ņemot vērā izmaiņas darbinieku un deputātu sarakstā, ir nepieciešams veikt grozījumus 

darba grupas sastāvā, kā arī aicina deputātus pieteikties uz vakanto darba grupas locekļa vietu. 

Deputāti neizrāda interesi. 

E.KĀPA ierosina svītrot domes 2015.gada 27.oktobra lēmuma Nr.200 “Par darba grupas 

izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” nolēmuma 1.2.12.apakšpunktu. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.ANTONOVS (S) atstāja 

sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra 

lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par darba grupas izveidi 

 (I.Grīviņa) 

Atbilstoši domes 2016.gada 27.septembra lēmumam Nr.179 “Par jaunās skolas ēkas pieguļošā 

dzīvojamo ēku kvartāla attīstību”, tika sagatavoti priekšlikumi zemes gabala labiekārtošanai, tai 

skaitā gājēju kustības organizēšanai. Dome 2016.gada 27.decembrī nolēma (protokols Nr.22) 

atbalstīt vienu zemes gabala attīstības priekšlikumu (2.variantu), paredzot savienojošu ielas posmu 

cauri zemes gabalam, sadarbojoties ar pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem, automašīnu 

stāvvietas, bērnu un jauniešu aktivitāšu zonu ar multifunkcionālu sporta laukumu un gājēju 

celiņus. Lai izstrādātu nosacījumus darba uzdevumam savienojošās ielas un teritorijas 

labiekārtojuma projekta izstrādei 2018.gadā, ir nepieciešams izveidot darba grupu. 

K.SPRŪDE, I.GRĪVIŅA, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, J.NEILANDS, P.BALZĀNS debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.36.12 – 0.44.55] par: 

1. darba grupas izveidošanas nepieciešamību, darba laiku un locekļu darba apmaksu 

[Piezīme: darba grupas locekļu darbs netiek apmaksāts.]; 

2. J.Neilands piesakās darbam darba grupā. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.ANTONOVS (S) atstāja 

sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra 

lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisiju 

 (E.Kāpa) 

Domes Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja savā š.g. 17.janvāra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/17/194) lūdz papildināt komisijas sastāvu ar vienu komisijas locekli. 2016.gadā darbu 

Komisijā pārtrauca E.Lauga. Iesniegumā norādīts, ka komisijas priekšsēdētāja J.Stērniniece 

veselības stāvokļa dēļ ir atkāpusies no komisijas priekšsēdētājas amata. Komisijas sēdē š.g. 

16.janvārī neviens no komisijas locekļiem nepiekrita kļūt par komisijas priekšsēdētāju, kā 

rezultātā tika uzrunāta iepriekšējā komisijas priekšsēdētāja A.Berkmane, kura piekrita kļūt par 

Komisijas priekšsēdētāju. Tā kā A.Berkmane nav komisijas loceklis, pirms viņas apstiprināšanas 

par Komisijas locekli Domei ir jānoskaidro, vai uz vakanto amatu vēlas pretendēt citi Ādažu 

novada iedzīvotāji. Dome 2013.gada 24.septembrī pieņēma lēmumu Nr.214 “Par grozījumiem 

Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija lēmumā Nr.159 “Par pieteikšanos uz Ādažu novada 

vēlēšanu komisiju un vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu””, ar kuru apstiprināja komisiju 

13 locekļu sastāvā. 

P.BALZĀNS, E.KĀPA, A.BRŪVERS, E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.47.45 – 0.51.24] par: 

1. locekļu skaitu komisijā; 

2. ierosinājumu pagarināt pieteikšanas termiņu līdz š.g. 20.februārim. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.ANTONOVS (S) atstāja 

sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisiju” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

21.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

E.D, pilnvarotā pārstāve, dzīvojoša (adrese), savā š.g. 19.janvāra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/17/227) lūdz nodot viņai īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 

(numurs) piekrītošās domājamās daļas no zemes. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.ANTONOVS (S) atstāja 

sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par deputāta N.Zviedra 2016.gada 21.decembra pieprasījumu 

 (M.Sprindžuks) 

Ziņo par deputāta N.Zviedra (turpmāk – deputāts) 2016.gada 21.decembra iesniegumu (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/16/6092) ar lūgumu sniegt rakstveida paskaidrojumu par atbildes nesaņemšanu uz 

deputāta 2016.gada 2.novembra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/5249-Z), kā arī deputāta 

vēlēšanos saņemt informāciju par naudas balvām un piemaksas domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas darbiniekiem. Skaidro, ka deputāta š.g. 2.novembra iesniegums tika adresēts 

domei, līdz ar to tika iekļauts domes 2016.gada 22.novembra sēdes darba kārtībā, savukārt 

2016.gada 21.novembrī tika saņemts deputāta iesniegums (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/5519) par 

jautājuma “Par domes Saimniecības un infrastruktūras daļas darbinieku piemaksām pie darba 

algas” izslēgšanu no domes sēdes darba kārtības, par ko tika vienbalsīgi nobalsots, apstiprinot 
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domes 2016.gada 22.novembra sēdes darba kārtību. Ņemot vērā, ka iesniegums domei tika 

atsaukts, atbilde uz iesniegumu netika sniegta. Atgādina, ka, lai saņemtu informāciju vai 

dokumentu atvasinājumus, deputātam jārīkojas atbilstoši domes 2013.gada 23.jūlija saistošo 

noteikumu “Ādažu novada pašvaldības nolikums” noteiktajai kārtībai. 

Plkst. 14.56 J.ANTONOVS piedalās sēdē. 

K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, E.ŠĒPERS, A.BRŪVERS debatē [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.55.30 – 1.02.26] par: 

1. informācijas pieejamību un informācijas statusu, tai skaitā ierobežotas pieejamības 

informāciju; 

2. deputātiem domes 2016.gada sēdēs vairākkārt sniegtajai informācijai par Saimniecības un 

infrastruktūras daļas darbinieku atalgojumu un veicamajiem darbiem; 

3. informācijas pieprasīšanas kārtību un atbildes sniegšanas termiņiem; 

4. iespēju iepazīties ar amatpersonu atalgojumu pašvaldības mājaslapā. 

E.KĀPA lūdz informēt, vai deputāts N.Zviedris uzstāj uz rakstveida paskaidrojuma saņemšanas. 

N.ZVIEDRIS atbild, ka paskaidrojuma un informācijas saņemšana viņam vairs nav aktuāla. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

- Slēgtā daļa - 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.09. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


