ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2013.gada 14.novembrī

Nr. 17

Domes ārkārtas sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā
noteiktajā kārtībā.
Domes sēdi vada: M.Sprindžuks
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 10 deputāti :
Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Kerola DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE, Māris
SPRINDŽUKS, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA,
Normunds ZVIEDRIS, Pēteris PULTRAKS.
Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Liāna
PUMPURE, Jānis RUKS, Edvīns ŠĒPERS.
Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki –Sarmīte Baķe, Everita Kāpa.
Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.30.
DARBA KĀRTĪBĀ:
(1.un 2.punkts – slēgtā daļa)
1. Par cenu nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā.
2. Par grozījumiem budžetā.
3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību
Ādažu novadā”.
1. Par cenu nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības īpašumā.
M.SPRINDŽUKS informē, ka 12.11.2013. domes sēdē tika pieņemts lēmums iegūt īpašumā
nekustamo īpašumu – zemesgabalu 4164 kv.m. Gaujas ielā 3, Ādažos, piedaloties zvērināta
tiesu izpildītāja J.Lazdāna rīkotajā izsolē, kas notiek šodien, 14.11.2013., pl. 14. Izsolē
pilnvarots piedalīties Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas vadītājs D.Popovs. Līdz
izsoles uzsākšanai domei jāpieņem lēmums un jāpaziņo D.Popovam maksimālā pirkuma cena,
kādu viņš drīkst solīt. Jāizvērtē, kāda summa būtu samērīga. Zemesgabals atrodas Ādažu
centrā un būtu vispiemērotākā vieta Sociālo pakalpojumu centra būvniecībai, kas
nepieciešams gan Sociālā dienesta paplašināšanai, gan bērniem, pensionāriem un personām ar
funkcionāliem traucējumiem. Finanšu stabilizācijas uzraudze ieteikusi, ka summa varētu būt
apmēram par 30 procentiem lielāka, nekā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena, kas ir
LVL 42 900.
S.BAĶE. Ja pieņem, ka viens izsoles solis ir LVL 2100, tad tas būtu LVL 55 500 (6 soļi) vai
57 600 (7 soļi).
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K.DĀVIDSONE, U.DAMBIS izsaka priekšlikumu maksimālo cenu noteikt, izsoles
sākumcenu dubultojot. Deputāti atbalsta, jo šis īpašums ir ievērojami vērtīgāks nekā
sākumcena. Tas būtu ievērojams ieguvums ādažniekiem un paliktu vēl arī bērniem un bērnu
bērniem.
S. BAĶE. Šajā gadījumā maksimālā cena būtu LVL 85800.
K.DĀVIDSONE piekrīt, uzsverot, ka tad arī beidzot šī vieta būtu sakopta.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Noteikt, ka maksimālā pirkuma cena par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 3, Ādaži,
Ādažu novads, ir LVL 85800.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 267 „Par cenu nekustamā īpašuma iegūšanai pašvaldības
īpašumā”.
2. Par grozījumiem budžetā.
S.BAĶE informē, ka saistībā ar 1.darba kārtības punktā pieņemto lēmumu, pozitīva izsoles
rezultāta gadījumā būs nepieciešami attiecīgi grozījumi budžetā. Līdzekļi paredzami no
pamatbudžeta līdzekļiem - ieņēmumu pārsvara pār izdevumiem.
DOME pieņem informāciju zināšanai.
3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības piešķiršanas
kārtību Ādažu novadā.
E.KĀPA atgādina, ka oktobra domes sēdē tika pieņemti grozījumi saistošajos noteikumos ar
mērķi noteikt, ka pabalsts ēdināšanai maznodrošinātajām personām (ģimenēm) pirmsskolas
izglītības iestādē tiek piešķirts neatkarīgi no tā, vai persona, kurai pabalsts pienākas, apmeklē
pašvaldības vai privāto pirmsskolas izglītības iestādi. VARAM ierosina papildināt ar vārdu
„trūcīgām”, lai normu viennozīmīgi varētu attiecināt gan uz maznodrošinātām, gan trūcīgām
personām (ģimenēm).
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atcelt Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra lēmumu, ar kuru pieņemti saistošie
noteikumi Nr. 32 „Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību
Ādažu novadā”” (protokols Nr.15§14).
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 36 „Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas
kārtību Ādažu novadā” (pielikums Nr.1).
3. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.36 parakstīšanai.
Sēde slēgta 2013.gada 14.novembrī, plkst. 14.30.
Domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

K.Kurzemniece
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