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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  
Ādažu novadā 

2013.gada 26. novembrī                               Nr. 18 

 

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

kārtībā. 

 

Domes sēdi vada: M.Sprindžuks 

Domē pavisam 15 deputāti 

 

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: 

Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Kerola DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE, Māris 

SPRINDŽUKS, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA, 

Normunds ZVIEDRIS, Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Liāna PUMPURE, Jānis 

RUKS, Edvīns ŠĒPERS, Pēteris PULTRAKS (no pl. 14.17.). 

 

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Guntis Porietis, Everita Kāpa, Sarmīte 

Mūze, Vollijs Kuks, Silvis Grīnbergs, Kristīne Žukovska, Maija Dadze, Laila Raiskuma. 

 

Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece 

 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

 

E.KĀPA ierosina kā pirmos izskatīt jautājumus par deputātu un domes priekšsēdētāja 

komandējumu uz Igauniju. Deputāti piekrīt grozīt izskatāmo jautājumu secību un apstiprina 

sēdes darba kārtību: 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par deputātu komandējumu uz Igauniju. 

2. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Igauniju. 

3. Par deleģējuma līguma slēgšanu. 

4.Teritorijas plānošanas jautājumi. 

      4.1. Par loklplānojumu izstrādes uzsākšanu. 

4.1.1. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Kociņi” lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšana. 

4.1.2. Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšana. 

4.2. Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

4.2.1. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Lāceņu ielā 1 detālplānojuma grozījumu 

projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

4.3. Par ielas sarkano līniju precizēšanu detālplānojuma projektā. 

4.3.1.  Zaļākalna ielas sarkano līniju precizēšana detālplānojumā „Mežaparks”. 

4.4. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. 
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4.4.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Spīdolas” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

4.4.2. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Attari” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

4.4.3. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Freimaņu Strēlnieki” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

4.5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

4.5.1. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā Ezera ielā 9, Ezera ielā 12 un Ezera ielā 

12A zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

4.5.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

4.5.3. Nekustamā īpašuma Divezeru ciemā „Baloži” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

5. Zemes jautājumi. 

6. Par grozījumiem 2013.gada budžetā. 

7. Par pašvaldības projektu ieviešanas kārtību. 

8. Par Ādažu novada domes Ādažu sporta centra reorganizāciju un jauna amata 

izveidošanu un apstiprināšanu. 

9. Par nomas maksas atlaidi. 

10. Par jaunu amata vietu Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

11. Par darba samaksu euro. 

12. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. 

13. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

14. Par ciemata „Cits Mežaparks” inženierkomunikācijām. 

15. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos „Par teritoriju kopšanu un būvju 

uzturēšanu”. 

16. Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. 

17. Par pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību. 

18. Par dzīvokļu maiņu. 

19. Par amatu savienošanas atļauju. 

20. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 

21. Par grozījumiem Iepirkumu komisijas reglamentā. 

22. Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi. 

23. Par nekustamo īpašumu „Garkalnes katlu māja”. 

24. Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības nodevām. 

25. Par saistošajiem noteikumiem par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

26. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā.  

27. Grozījumi saistošajos noteikumos (pāreja uz euro): 

27.1. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei;   

27.2. Par materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai; 

27.3. Par pabalstu personas apbedīšanai; 

27.4. Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību; 

27.5. Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu; 

27.6. Par kapu uzturēšanu un darbību; 

27.7. Par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām; 

27.8. Par pašvaldības nodevu par būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām; 

27.9. Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās; 

27.10. Par nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu u.c. vizuālās informācijas 

izvietošanu; 

27.11. Par augstas detalizācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību; 

27.12. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu; 
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27.13. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju aizsardzību; 

27.14. Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās; 

27.15. Par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu; 

27.16. Par līdzfinansējumu privātām PII; 

27.17. Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu; 

27.18. Par Ādažu novada simboliku; 

      27.19.        Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem; 

      27.20. Par sabiedrisko kārtību; 

      27.21. Par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala nomas maksu. 

28. Par papildus dāvanu kartēm elektrības norēķiniem. 

29.Dažādi jautājumi. 

- Par komiteju un domes sēžu norises laiku decembrī. 

-Slēgtā daļa- 

30.Par atteikumu uzņemt bērnu Kadagas PII ārpus kārtas. 

 

1. Par deputātu komandējumu uz Igauniju. 

 

M.SPRINDŽUKS informē, ka komandējuma mērķis ir pieredzes apmaiņas brauciens uz 

Igaunijas sociālās aprūpes centriem Rannapere, Kehtna un Paide, lai iepazītos ar to 

sniegtajiem pakalpojumiem un tikšanās ar Paides pilsētas domes pārstāvjiem un atbildīgajām 

amatpersonām. Komandējuma ilgums – 2 dienas no 2013.gada 29. novembra līdz 

30.novembrim. 

E.KĀPA iepazīstina deputātus ar sagatavoto lēmumprojektu. Vispirms jābalso atsevišķi par 

katru deputātu, kurš tiek norīkots komandējumā. 

DOME atklāti balso: 

par domes priekšsēdētāja vietnieces Karīnas Tinamagomedovas norīkošanu komandējumā, ar 

13 balsīm PAR, PRET– nav, ATTURAS – nav (Karina Tinamagomedova balsojumā 

nepiedalās);  

par domes priekšsēdētāja neatbrīvotā vietnieka Uģa Dambja norīkošanu komandējumā, ar 13 

balsīm PAR, PRET – nav,  ATTURAS – nav (Uģis Dambis balsojumā nepiedalās);  

par domes deputātes Ilzes Pētersones norīkošanu komandējumā, ar 13 balsīm PAR, PRET – 

nav,  ATTURAS – nav (Ilze Pētersone balsojumā nepiedalās);  

par domes deputātes Kerolas Dāvidsones norīkošanu komandējumā, ar 13 balsīm PAR, PRET 

– nav,  ATTURAS – nav (Kerola Dāvidsone balsojumā nepiedalās);  

par domes deputāta Pētera Pultraka norīkošanu komandējumā, ar 13 balsīm PAR, PRET  – 

nav,  ATTURAS – nav (Pēteris Pultraks balsojumā nepiedalās);  

par domes deputāta Arta Brūvera norīkošanu komandējumā, ar 13 balsīm PAR, PRET – nav,  

ATTURAS – nav (Artis Brūvers balsojumā nepiedalās). 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 268 „Par pašvaldības deputātu komandējumu uz Igauniju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 268 parakstīšanai. 

 

2.Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Igauniju. 

 

E.KĀPA informē, ka attiecīgs lēmumprojekts sagatavots arī par M.Sprindžuka komandējumu 

uz Igauniju.  

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (M.Sprindžuks balsojumā 

nepiedalās) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 269 „Par pašvaldības deputātu komandējumu uz Igauniju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 269 parakstīšanai. 
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3. Par deleģējuma līguma slēgšanu. 

 

E.KĀPA informē, ka sagatavotais lēmumprojekts atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības 

jautājumu komitejas sēdē. Paskaidro, ka Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA 

„Rīgas ūdens” iesniegusi priekšlikumu par deleģēšanas līguma slēgšanu par 

ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojuma sniegšanu daļā Ādažu novada administratīvās 

teritorijas. Daļa Rīgas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas infrastruktūras elementu 

vēsturiski nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu objektiem, kuri atrodas 

Ādažu novada teritorijā. „Rīgas ūdens” nodrošina ūdenssaimniecības sabiedriskos 

pakalpojumus daļai lietotāju Ādažu novada administratīvajā teritorijā un lai arī turpmāk 

„Rīgas ūdens” būtu tiesīgs to darīt, nepieciešams noslēgt deleģēšanas līgumu. Citu iespēju 

šobrīd nav, jo SIA „Ādažu ūdens” to tehniski nevar nodrošināt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 270 „Par deleģējuma līguma slēgšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 270 parakstīšanai. 

 

4. Teritorijas plānošanas jautājumi. 

4.1. Par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu. 

4.1.1. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Kociņi” lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšana. 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts iesniegums no SIA „Zemes un mežu fondi” 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/3799-Z; 04.10.2013.) ar lūgumu atļaut uzsākt lokālplānojuma 

izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Kociņi” (kad.apz. 

8044 005 0026) ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no mežaparka teritorijas uz 

mežaparka apbūves zonu. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 271 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Kociņi”. 

2. Pieņemt lēmumu Nr. 272 „Par”darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma 

„Kociņi” lokālplānojuma izstrādāšanai”. 

3. Sagatavot lēmumus Nr. 271 un 272 parakstīšanai. 

 

4.1.2. Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” 

lokālplānojuma izstrādes uzsākšana. 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts V. P.  un S. S.   28.10.2013. iesniegums 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/4074-S; 28.10.2013.) ar lūgumu atļaut uzsākt lokālplānojuma 

izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Kalnatari” (kad.apz. 

8044 009 0037) un „Dižatari” (kad.apz. 8044 009 0060) ar mērķi pamatot funkcionālā 

zonējuma maiņu no mežaparka apbūves zonas uz savrupmāju dzīvojamās apbūves zonu. 

Nekustamie īpašumi „Kalnatari” un „Dižatari” atrodas teritorijā, kas nav klāta ar mežu un 

pieguļ esošai savrupmāju dzīvojamās apbūves zonai. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu 

komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 273 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Kalnatari” un „Dižatari”. 

2. Pieņemt lēmumu Nr. 274 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu 

„Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma izstrādāšanai”. 

3. Sagatavot lēmumus Nr. 273 un 274 parakstīšanai. 
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4.2.Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

4.2.1.Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Lāceņu ielā 1 detālplānojuma 

grozījumu projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „M un M risinājumi” 06.11.2013. iesniegums 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/4273-M) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par nekustamā 

īpašuma Lāceņu ielā 1 detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanai. Izstrādātā Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma 

Lāceņu ielā 1 detālplānojuma grozījumu projekts atbilst spēkā esošajam „Ādažu pagasta 

(novada) teritorijas plānojumam” un Darba uzdevumam detālplānojuma grozījumu projekta 

izstrādāšanai. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 275 „Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma 

Lāceņu ielā 1 detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 275 parakstīšanai. 

4.3.Par ielas sarkano līniju precizēšanu detālplānojuma projektā. 

 4.3.1.Zaļākalna ielas sarkano līniju precizēšana detālplānojumā „Mežaparks”. 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „ĀDAŽI - PROJEKTS” 21.10.2013. iesniegums 

Nr.46-1-2013 (reģ.Nr.ADM/1-18/13/4007-Ā) ar lūgumu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 

„Mežaparks” detālplānojumā un noteikt Zaļākalna ielas sarkanās līnijas atbilstoši reālajai 

situācijai. Izbūvējot Zaļākalna ielu, reljefa apstākļu ielas brauktuve ir nobīdīta no 

detālplānojumā noteiktā trasējuma, attiecīgi ir nobīdītas arī citas komunikācijas. 

Detālplānojumā noteiktās ielas sarkanās līnijas neatbilst reālajai situācijai dabā un ir jāprecizē. 

Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 276 „Par Zaļākalna ielas sarkano līniju precizēšanu Ādažu 

novada Kadagas ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam „Mežaparks”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 276 parakstīšanai. 

 

4.4.Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. 

4.4.1.Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Spīdolas” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts A. B. 03.11.2013. pieteikums (reģ.Nr. ADM/1-

18/13/4267-B, 07.11.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Spīdolas” (kad.apz. 8044 013 0238) ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu 

saskaņā ar pievienoto shēmu un nepiemērot lokālplānojuma izstrādes procedūru Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Spīdolas", jo saskaņā ar Ministru kabineta 

noteikumu Nr.240 „Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi" 

12.punktu šādu sadalīšanu drīkst veikt. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas 

sēdē. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 277 „Par Ādažu novada domes 2012.gada 18.decembra sēdes 

lēmuma Nr. 17§1.1.1. atcelšanu un par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Spīdolas”. 

2. Pieņemt lēmumu Nr. 278 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam „Spīdolas”. 

3. Sagatavot lēmumus Nr. 277 un 278 parakstīšanai. 
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4.4.2.Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Attari” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts P. G. 29.10.2013. pieteikums (reģ.Nr. ADM/1-

18/13/4107-G, 29.10.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Attari” (kad.apz. 8044 009 0007) ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu saskaņā 

ar pievienoto shēmu. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 279 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Attari”. 

2. Pieņemt lēmumu Nr. 280 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam „Attari”. 

3. Sagatavot lēmumus Nr. 279 un 280 parakstīšanai. 

4.4.3. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Freimaņu Strēlnieki” zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts I. F. 07.11.2013. pieteikums (reģ.Nr. ADM/1-

18/13/4272-F, 07.11.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Freimaņu Strēlnieki” (kad.apz. 8044 004 0111) ar mērķi veikt zemesgabala 

sadalīšanu saskaņā ar pievienoto shēmu. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas 

sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 281 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Freimaņu Strēlnieki”. 

2. Pieņemt lēmumu Nr. 282 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam „Freimaņu Strēlnieki”. 

3. Sagatavot lēmumus Nr. 281 un 282 parakstīšanai. 

 

Pl.14.17 ierodas Pēteris Pultraks. 

4.5.Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

4.5.1.Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā Ezera ielā 9, Ezera ielā 12 un Ezera ielā 12A 

zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „M un M risinājumi” 06.11.2013. iesniegums 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/4275-M; 07.11.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības 

projektu Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 9 (kad.apz. 

8044 013 0125), Ezera ielā 12 (kad.apz. 8044 013 0289) un Ezera ielā 12A (kad.apz. 8044 

013 0124). Ir saņemts no Valsts zemes dienesta pozitīvs atzinums. Jautājums atbalstīts 

Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 283 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Baltezera ciema 

nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 9, Ezera ielā 12 un Ezera ielā 12A 

apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 283 parakstīšanai. 

 

4.5.2.Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 
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S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Mūsu mērnieks” 01.10.2013. iesniegums 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/3725-M; 01.10.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības 

projektu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Sūnas” (kad.apz. 8044 010 

0097). Ir saņemts Valsts zemes dienesta atzinums. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu 

komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 284 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamajam īpašumam „Sūnas” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 284 parakstīšanai. 

4.5.3. Nekustamā īpašuma Divezeru ciemā „Baloži” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Mūsu mērnieks” 01.10.2013. iesniegums 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/3726-M; 01.10.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības 

projektu Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajam īpašumam „Baloži” (kad.apz. 8044 

001 0295). Tiks atdalītas 3 zemes vienības. Jautājums atbalstīts Attīstības jautājumu 

komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 285 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Divezeru ciema 

nekustamajam īpašumam „Baloži” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 285 parakstīšanai. 

 

5.Zemes jautājumi. 

5.1.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 5.1.1. V.KUKS informē par U. Š. un A. D. 2013.gada 29.oktobra iesniegumu (Reģ.Nr. 

ADM/1-18/13/4112) ar lūgumu noteikt zemes izmantošanas mērķi -lauksaimniecības zeme  

nekustamā īpašuma „Oliņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0146. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas 

kārtība” 21., 29.un 30.  punktiem,  

 

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

1. Atbilstoši faktiskajai zemes izmantošanai, noteikt jaunu nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa 

kods 0101, nekustamā īpašuma „Oliņi”, Kadaga, Ādažu nov., zemes vienībai 2,91 ha 

platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums  8044 005 0146). 

 

5.2.Par vienotas adreses piešķiršanu.  

V.KUKS informē par I. K. 2013.gada 31.oktobra iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-18/13/4116) 

ar lūgumu piešķirt adresi (nosaukumu) un precizēt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 

nekustamā īpašuma „Bārdas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0379. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.10., 8., 11. un 29.punktiem; Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 21. un 30.punktiem,  

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1.  Piešķirt nekustamā īpašuma „Bārdas” , īpašuma kadastra numurs 8044 008  0379, zemei  

ar ēkām un būvēm vienotu adresi (nosaukumu):  „Bārdas”, Ādaži, Ādažu novads. 

2. Precizēt nekustamā īpašuma „Bārdas”, zemes vienības 3,9445 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8044 008  0519, nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101. 

 

5.3. Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā. 

5.3.1. V.KUKS informē par D. G. 2013.gada 14.novembra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/13/4364) par Pirmā iela 44B zemesgabala 1 /9 domājamās daļas piešķiršanu nomā garāžas 

Nr. 3 uzturēšanai.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 " Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu " 4.un 6.1. punktiem,  

 

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

1. Piešķirt nomā D. G. līdz 2016.gada 31.decembrim 1 /9 (vienu devīto) domājamo daļu no 

Pirmā iela 44B zemes vienības (kadastra apz.80440070480) 0,0736 ha platībā garāžas 

Nr.3 uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- transporta 

līdzekļu garāžu apbūve, lietošanas mērķa kods 1104. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu 

Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 7.
2 

punktā noteiktajai likmei. 

4. Juridiskajai un iepirkuma daļai noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās.  

 

5.3.2. V.KUKS informē par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tele 2”, vienotais 

reģ.Nr.40003272854, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 41B, Rīga, LV-1004, SIA „Jaunmāja”, 

vienotais reģ.Nr.40003706622, juridiskā adrese: Nīcgales iela 33-19, Rīga, LV-1035,  

pilnvarotās personas 2013.gada 24.oktobra iesniegumu ( reģ. Nr. ADM/1-18/13/4050) ar 

lūgumu izskatīt iespēju iznomāt Ādažu novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu „Kadagas 

tornis” telekomunikāciju bāzes stacijas izveidošanai un antenu uzstādīšanai tīkla kvalitātes 

uzlabošanai.  

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 

izmantošanas pabeigšanas likuma 22.panta otro un trešo daļu, Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskās personas zemes nomu" 6.2. un 18. 

punktiem, kā arī ņemot vērā, ka jautājums 12.11.2013. tika izskatīts un atbalstīts domes 

Attīstības jautājumu komitejas sēdē, 

 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2025 gada 31.decembrim Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tele 2”, 

vienotais reģ.Nr.40003272854, pašvaldības nekustamā īpašuma „Kadagas tornis” 

zemesgabalu 0,06 ha platībā (kadastra apzīmējums 8044 005 0474)  mobilo 

telekomunikācijas sakaru bāzes stacijas un ar to saistīto iekārtu uzstādīšanai un 

uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- ar 

maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas 

produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 

un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, lietošanas mērķa kods 1201. 

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” 3.punktam. 

4. Juridiskajai un iepirkuma daļai noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās.  
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5.4.Par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu. 

Ziņo V.KUKS.  

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka  Iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību,  

 

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

Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra sēdes lēmuma Nr.248 „Par nekustamā        

īpašuma piešķiršanu nomā” lemjošās daļas punktus 1.20. un 1.24. un izteikt tos šādā 

redakcijā: 

 

1.20. A. G.                     320/8897 domājamo daļu garāžas  Nr.20 uzturēšanai;  

1.24. I.V.                        297/8897 domājamo daļu garāžas  Nr.24 uzturēšanai.  

 

5.5. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

 

V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsones T. S. 2013.gada 20.novembra 

iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-18/12/3399) par domes piekrišanu nekustamo īpašumu 

Atspulga iela 2, „Amandas”, Atspulga iela un Krasta iela 16  zemes domājamo daļu 

reģistrācijai zemesgrāmatā 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: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 286 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 286 parakstīšanai. 

 

6.Par grozījumiem 2013.gada budžetā. 

 

Ziņo S.MŪZE. Visi sagatavotie grozījumi izskatīti un atbalstīti Finanšu un tautsaimniecības 

jautājumu komitejas sēdē. Ir daži precizējumi attiecībā uz summu, ko novirzīt kredīta 

pamatsummas atmaksai.  

Nodevu apmērs precizēts, balstoties uz faktisko izpildi. Sadaļā „Mērķdotācijas” iekļauts arī 

par decembri aprēķinātais mērķdotācijas apjoms, tāpat arī paredzēts, ka alga par decembri, ko 

parasti izmaksā janvārī, tiks izmaksāta decembrī un iekļauta decembra izdevumos, kā arī 

paredzētas prēmijas darbiniekiem. Papildus izdevumi saistībā ar nekustamā īpašuma Ādažos, 

Gaujas ielā 3, iegādi. Līdzekļi projektiem, kas šogad netiks realizēti, tiek novirzīti kredīta 

pamatsummas atmaksai. Turklāt ir redzams, ka paredzētā rezerve līdzfinansējumam PII un 

Valdorfa skolai nebūs nepieciešama, arī tā tiek izņemta no plānoto izdevumu apjoma. Kredīta 

pamatsummas atmaksai novirzīti papildus 275 654 Ls (tas ir nākamā gada pirmie divi 

maksājumi). Līdz ar to plānotais konta atlikums ir 20 453 Ls, rezerve – 145 700 Ls. 

Sadalījumā pa Ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK) ir precizējumi. Speciālā budžeta 

sadaļā, dabas resursu nodoklis. 4. pielikumā attiecīgi precizēts saistību apjoms.  

E.ŠĒPERS vēlas skaidrojumu, kādas prēmijas ir paredzētas. 

G.PORIETIS. Ādažu novada domes darba samaksas nolikumā paredzēts, ka darbiniekus, 

atkarībā no novērtējuma A, B vai C var prēmēt – attiecīgi līdz 75, 60 un 50 procentu apmērā 

no mēnešalgas. Mums darbinieku novērtēšana veikta oktobrī. Pārrunājām šo jautājumu ar 

finanšu stabilizācijas uzraugu I.Komisāri, viņas ieteikums bija, ka šogad nevajag paredzēt 

maksimālo prēmiju apjomu, bet, ja to realizē, tad darbiniekiem ar A novērtējumu – 50 

procentu apmērā no algas, ar B novērtējumu – 40 procentu apmērā no algas, ar C novērtējumu 

– 30 procentu apmērā no algas. Tas arī ir iestrādāts budžeta grozījumos. 
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E.ŠĒPERS. Un kur var ar šo novērtējumu iepazīties? 

G.PORIETIS paskaidro, ka personāldaļā pieejams viss pārskats par darbinieku novērtēšanu. 

M.SPRINDŽUKS. Vai prēmiju fonds veidojas no uzkrājumiem vai arī tiek iepriekš plānots? 

G.PORIETIS. Šogad bijām piesardzīgi attiecībā uz ieņēmumiem, tāpēc budžetā šo pozīciju 

nelikām. Nākamā gada budžetā to var ieplānot. 

K.TINAMAGOMEDOVA ierosina balsot atsevišķi par to, vai dome atbalsta prēmiju 

piešķiršanu. Uzsver, ka jaunievēlētajai domei sākot strādāt, bija sajūta, ka naudas budžetā nav 

nekam, uz katru iniciatīvu, ko vēlējās realizēt, tika teikts, ka nav naudas. Izrādījās, ka situācija 

ir citāda. Gribētu arī redzēt sarakstu, kas un kā ir novērtēts. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par to, vai 2013.gada budžeta grozījumos izdevumu sadaļā 

iekļaut pozīciju par prēmijām 50655 Ls apmērā (26.rinda).      

 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (Māris Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Jānis Ruks, Valērijs 

Bulāns, Kerola Dāvidsone, Liāna Pumpure, Pēteris Pultraks, Normunds Zviedris, Uģis 

Dambis, Artis Brūvers), „pret” – 3 (Edvīns Šēpers, Karina Tinamagomedova, Adrija Keiša), 

„atturas” – 2 (Ilze Pētersone, Juris Antonovs), DOME NOLEMJ: 

2013.gada budžeta grozījumos izdevumu sadaļā iekļaut pozīciju par prēmijām 50655 Ls 

apmērā (26.rinda). 

 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par sagatavotajiem 2013.gada budžeta grozījumiem kopumā: 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (Jānis Ruks), DOME 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 37 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par  Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2013.gadā” (pielikums Nr.1). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.37 parakstīšanai. 

 

7.Par pašvaldības projektu ieviešanas kārtību. 

 

Ziņo K.ŽUKOVSKA. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada domē tiek sagatavoti, 

izskatīti, saskaņoti un apstiprināti pašvaldības projekti attiecībā uz ārējo finanšu avotu 

līdzfinansētiem projektiem, aptverot procesu no projekta priekšlikuma sagatavošanas un 

apstiprināšanas līdz projekta realizācijas pabeigšanai. 

Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu kārtību un veicamās darbības projektu priekšlikumu 

izskatīšanai, kā arī pašvaldības iestāžu kompetenci projektu ierosināšanai, administrēšanai un 

izpildes nodrošināšanai. Projektam jābūt pamatotam. Noteikumu projekts izskatīts un 

atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

L.PUMPURE. Kāpēc paredzēts, ka iesniedzējam jāpievieno Attīstības jautājumu komitejas 

protokola izraksts? Tas var nebūt vēl sagatavots. 

I.PĒTERSONE. Šī prasība samazina iespēju piedalīties. 

G.PORIETIS. Uz gada sākumu visi paredzamie projekti ir identificēti. Ja kaut kas jauns rodas 

gada vidū, atbildīgais gatavo pamatojumu, ja izpildvara konstatē, ka projekts ir pašvaldības 

interesēs, tad gan tam vajadzīgs atsevišķs domes lēmums - atzinums. 

L.PUMPURE ierosina 11.3. punktu izslēgt. Deputāti piekrīt. 

 

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

1. Apstiprināt noteikumus „Par pašvaldības projektu ieviešanas kārtību”(pielikums Nr.2). 

2. Sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 

8. Par Ādažu novada domes Ādažu sporta centra reorganizāciju un jauna amata 

izveidošanu un apstiprināšanu. 
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Ziņo K.TINAMAGOMEDOVA. Informē, ka jautājums izskatīts gan Attīstības, gan Finanšu 

un tautsaimniecības komitejas sēdēs. Ar 2014.gada 1.februāri paredzēts likvidēt Ādažu 

novada domes struktūrvienību „Ādažu Sporta centrs” un tās vietā izveidot jaunu domes 

struktūrvienību – Sporta daļu, nosakot tās atbildības jomas. Līdz ar to ar 2014.gada 1.janvāri 

tiks izveidota jauna amata vienība - Sporta daļas vadītājs. Ierosina vadītāja amatā iecelt Pēteri 

Sluku, uzskatot, ka viņš ir vislabākais šim amatam, ko pierādījis strādājot vienu mēnesi uz 

uzņēmuma līguma pamata – parādīja, uz ko ir spējīgs, ka prot strādāt gan ar cilvēkiem, gan 

dokumentiem. 

J.RUKS. Vai kā kandidāts bija tikai šis viens cilvēks vai arī bija vēl kādi pretendenti? 

K.TINAMAGOMEDOVA. Pie manis nāca konkrēti šis viens cilvēks. 

G.PORIETIS skaidro, ka atbilstoši pašvaldības nolikumam domei nav jālemj par konkrētām 

personālijām uz šādiem amatiem. Administrācijas darbiniekus pieņem darbā izpilddirektors, 

saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Šajā gadījumā, atšķirībā no citiem, nav bijis konkurss, 

kandidātu atlase, izvērtēšana. Nav zināms, vai darba tirgū nav citas, labākas kandidatūras. 

P.BALZĀNS atzīmē, ka P.Sluka savulaik neizturēja konkurenci uz PBJSS direktora vietnieka 

amata vietu. 

M.SPRINDŽUKS norāda, ka tuvāko 2 mēnešu laikā domē būs vakances ap 10 jaunām štata 

vietām. Mēs esam ieinteresēti iegūt labākos no labākajiem, tādēļ vajadzīga konkurence. 

Nepieciešams dot visiem vienādas iespējas. Attiecībā uz Sporta daļu ir 2 iespējas – atbalstīt 

K.Tinamagomedovas priekšlikumu iecelt amatā uzreiz Pēteri Sluku, kur kandidāts jau ir 

zināms, jo viņš izstrādājis sporta daļas reorganizācijas plānu, vai rīkot atklātu konkursu uz 

Sporta daļas vadītāja vakanci. 

U.DAMBIS. P.Sluka man nav zināms, bet ar viņu kopā Sporta darba grupā intensīvi strādājis 

N.Zviedris un ir ieguldīts liels darbs. Ierosinu pieņemt P.Sluku darbā – būs 3 mēnešu 

pārbaudes laiks, tad skatīsimies. 

V.BULĀNS. Līdz 1.janvārim laika ir pietiekami - var organizēt pretendentu atlasi. Varbūt var 

atrast kompetentāku. J.RUKS piekrīt V.Bulānam. 

Dome balso par  K.Tinamagomedovas priekšlikumu iecelt Sporta daļas vadītāja amatā Pēteri 

Sluku. 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (Artis Brūvers, Adrija Keiša, Karina Tinamagomedova, 

Juris Antonovs, Edvīns Šēpers, Uģis Dambis, Normunds Zviedris, Ilze Pētersone) „pret” – 6 

(Liāna Pumpure, Pēteris Pultraks, Kerola Dāvidsone, Valērijs Bulāns, Pēteris Balzāns, Jānis 

Ruks), „atturas” – 1 (Māris Sprindžuks), DOME NOLEMJ:  

1. Iecelt Sporta daļas vadītāja amatā Pēteri Sluku. 

2. Pieņemt lēmumu Nr.287 „Par Ādažu Sporta centra reorganizāciju un jauna amata 

izveidošanu”. 

3. Sagatavot lēmumu Nr.287 parakstīšanai. 

9.Par nomas maksas atlaidi. 

I.PĒTERSONE informē par biedrības „Futbola skola "Garkalne"” 23.10.2013. iesniegumu, 

kurā lūdz finansiālu palīdzību futbola turnīra „Atklātais Garkalnes un Ādažu novada kauss” 

organizēšanā bērniem, kas norisināsies no 2013.gada novembra līdz 2014.gada martam 

Baltijas līgas čempionāta ietvaros. Būtu ļoti pateicīgi par iespēju izmantot Ādažu sporta centa 

lielo zāli sacensību rīkošanai ar atlaidi.  

Izvērtējot iesnieguma pielikumā esošo turnīra „Atklātais Garkalnes un Ādažu novada kauss” 

grafiku, ņemot vērā, ka biedrībai „Futbola skola "Garkalne"” šobrīd ir spēkā esošs sabiedriskā 

labuma organizācijas statuss un minētajā turnīrā piedalīsies Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā deklarētie bērni, kā arī, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu bērniem, un pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.panta pirmās daļas 

14.punkta a. apakšpunktu,  
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atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

noteikt, ka nomas maksai, kas noteikta ar Ādažu novada domes 23.09.2011. lēmumu Nr.136, 

par Ādažu sporta centra lielās zāles izmantošanu biedrībai „Futbola skola "Garkalne"” tiek 

piemērota atlaide 50% apmērā turnīra „Atklātais Garkalnes un Ādažu novada kauss” grafikā 

noteiktajos laikos. 

10.Par jaunu amata vietu Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

L.RAISKUMA informē, ka pamatojoties uz Ādažu novada domē saņemto iesniegumu par 

psihologa amata vienības un likmes piešķiršanu un Izglītības un zinātnes ministrijas 

ieteikumu par ieteicamajām pirmsskolas izglītības pedagogu un pedagogu atbalsta personāla 

amatu vienībām izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, sagatavots 

lēmumprojekts, kas paredz ar 2014.gada 1.septembri apstiprināt Ādažu novada domes Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes struktūrā jaunu 

amatu - Izglītības psihologs, katrā dārziņā – 1 pusslodzi. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.288 „Par Ādažu novada domes Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestāžu struktūras izmaiņu apstiprināšanu un darbinieku atlīdzību”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.288 parakstīšanai. 

11.Par darba samaksu euro. 

L.RAISKUMA informē, ka pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 2., 3. un 4.pantu, 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13. punktu, sagatavots lēmumprojekts, kas 

paredz ar 2014.gada 1.janvāri apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku darba 

samaksu, noapaļojot mēnešalgu, to palielinot līdz pirmajai apaļajai summai euro.  

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.289 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības 

izteikšanu euro”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.289 parakstīšanai. 

12.Par ēdināšanas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. 

M.DADZE informē par SIA „IVONNA” iesniegumu, kurā lūdz pieņemt lēmumu par viena 

bērna vienas dienas ēdināšanas cenas paaugstināšanu par 10%, kas dotu firmai iespēju 

turpināt pakalpojuma sniegšanu augstā un kvalitatīvā līmenī, neciešot zaudējumus. Norāda, ka 

lielākai daļai pārtikas produktiem, palielinājušās vairumtirdzniecības cenas. Cenas 

palielināšanas nepieciešamību pamato arī darbinieku darba algu celšana, lai nodrošinātu 

kvalificētu darbaspēku pakalpojumu sniegšanā. Iepriekš neparedzētus un papildus izdevumus 

rada ūdens un elektrības skaitītāju uzstādīšana telpās, kurās pakalpojums tiek sniegts, kas 

ievērojami palielinājis komunālās izmaksas. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja 

atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz noteikt ēdināšanas maksu Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes audzēkņiem par 1 (viena) bērna ēdināšanu 3 (trīs) reizes dienā (brokastis, pusdienas, 

launags) Ls 1,32 (viens lats, 32 santīmi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli ar š.g. 

1.decembri, bet sākot ar 2014.gada 01.janvāri euro1,88 (viens eiro, 88 centi), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli.  

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmumu Nr.290 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.290 parakstīšanai. 

13.Par ēdināšanas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

M.DADZE informē par SIA „DAGI” iesniegumu, kurā lūdz paaugstināt maksu par 

ēdināšanas pakalpojumiem Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē par 10%, lai firma varētu 

veiksmīgi turpināt sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Norāda, ka iemesls sadārdzinājuma 

nepieciešamībai ir tirgū vērojamais pārtikas produktu cenu kāpums, kas apgrūtina 

pakalpojuma sniegšanu par līdzšinējām cenām. Piemēram, cenas ievērojami ir pieaugušas 

vistas gaļas, piena izstrādājumu, cūkas gaļas, maizes produkcijai. Sagatavots lēmumprojekts, 

kas paredz noteikt ēdināšanas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem par 

1 (viena) bērna ēdināšanu 3 (trīs) reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags) Ls 1,30 (viens 

lats, 30 santīmi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli ar š.g. 1.decembri, bet sākot ar 

2014.gada 01.janvāri euro1,85 (viens eiro, 85 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.291 „Par ēdināšanas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādē”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.291 parakstīšanai. 

14. Par ciemata „Cits Mežaparks” inženierkomunikācijām. 

 

M.DADZE informē, ka jautājums izskatīts Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē. Ir 

priekšlikums uzdot SIA „Ādažu Ūdens” izvērtēt iespēju pieņemt SIA „Ādažu Ūdens” 

bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā vai arī iegūt īpašumā ciematā „Cits Mežaparks”, 

Kadagā, Ādažu novadā, izbūvēto ūdensapgādes un kanalizācijas maģistrālos tīklus, lai 

nodrošinātu ūdensapgādi un kanalizāciju. Jautājums par apgaismojuma stabu un elektrotīklu 

pārņemšanu tiks sagatavots uz decembra sēdi. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.292 „Par ciemata „Cits Mežaparks” inženierkomunikācijām”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.292 parakstīšanai. 

15.Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos „Par teritoriju kopšanu un 

būvju uzturēšanu”. 

 

M.DADZE informē, ka redakcionālas kļūdas dēļ nepieciešami labojumi 2013.gada 22.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”. Ir sagatavots 

attiecīgs lēmumprojekts. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.293 „Par redakcionāliem labojumiem 22.10.2013. saistošajos 

noteikumos Nr.30”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.293 parakstīšanai. 

16.Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. 

 

Ziņo G.PORIETIS. Noteikumu projekts tika izskatīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas sēdē. Noteikumi sastāv no 2 daļām – 1) domei piederošo transportlīdzekļu 

izmantošanas kārtība un 2) personīgo transportlīdzekļu izmantošanas kārtība darba pienākumu 
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veikšanai. Abos gadījumos jāiesniedz attaisnojuma dokumenti. Komitejā netika pilnībā 

izlemts par degvielas patēriņa normām konkrētiem amatiem. 

K.TINAMAGOMEDOVA ierosina atstāt degvielas patēriņa normas 2013.gada līmenī. 

Informē, ka gan viņa, gan otrs domes priekšsēdētāja vietnieks atsakās no transportlīdzekļu 

izdevumu atmaksas.  

U.DAMBIS piekrīt, ka domes priekšsēdētāja vietniekus noteikumos nav jāiekļauj, jautājums 

ir par deputātiem.  

Deputāti vienojas, ka degviela viņiem nepienākas un nav jāparedz noteikumos. Atzīst, ka 

norma jāpalielina Saimniecības daļai. 

Izskata un koriģē pa amatu pozīcijām degvielas normas.  

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.294 „Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.294 parakstīšanai. 

17.Par pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību. 

 

E.KĀPA informē par SIA „MK COPE”, reģ. Nr. 40103391890, adrese: „Baltiņi”, Baltezers, 

Ādažu novads, 2013. gada 29.oktobra iesniegumu Nr. ADM/1-18/13/4103 ar lūgumu atļaut 1. 

un 2. klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību tirdzniecības centrā „APELSĪNS” 

no 24.12.2013.- 31.12.2013., atbilstoši Pirotehnisko līdzekļu aprites likumam un saņemot 

visas pārejās atļaujas atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Domes piekrišana ir nepieciešama, 

lai Licencēšanas komisija spētu pieņemt gala lēmumu par sezonālās licences piešķiršanu.  

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.295 „Par 1.un 2.klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.295 parakstīšanai. 

18.Par dzīvokļu maiņu. 

E.KĀPA informē par A. K.  2013.gada 12.septembra iesniegumu ar lūgumu atļaut samainīt 

īrēto pašvaldības dzīvokli pret lielāku pašvaldības dzīvokli. Jautājums tika izskatīts Sociālo 

jautājumu komitejas septembra sēdē, kurā lēma, ka šāda dzīvokļu maiņa konceptuāli ir 

atbalstāma un dzīvokļu maiņas iespējas nepieciešams iestrādāt saistošajos noteikumos, kas arī 

tika izdarīts. Ir stājušies spēkā 22.10.2013. saistošie noteikumi Nr.33 „Par pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā Ādažu novadā”, kuri paredz šādu iespēju un 

iesniedzējas situācija ir šiem noteikumiem atbilstoša. Sagatavots attiecīgs lēmumprojekts, 

vēlas noskaidrot, vai deputāti piekrīt, ka A.K. dzīvokļa maiņa jāveic divu mēnešu laikā no 

lēmuma spēkā stāšanās.  

Deputātiem iebildumu nav. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.296 „Par dzīvokļu maiņu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.296 parakstīšanai. 

19.Par amatu savienošanas atļauju. 

 

E.KĀPA informē, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja atbalstīja Lienes 

Krūzes kandidatūru Administratīvās komisijas locekļa amatam. Pirms lēmuma pieņemšanas 

domei jālemj par atļauju L.Krūzei savienot Domes Administratīvās komisijas locekļa  amatu 

ar Domes būvinspektores pienākumiem. Dodot šo atļauju, jānosaka ierobežojumi, t.i., L. 
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Krūze nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā, ja administratīvā pārkāpuma lietas ierosinātāja, 

tai skaitā administratīvā pārkāpuma protokola sastādītāja, ir viņa pati. Ir sagatavots attiecīgs 

lēmumprojekts. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.297 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.297 parakstīšanai. 

 

20. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 

 

Ziņo E.KĀPA. Ņemot vērā Edmunda Garanča iesniegumu par atbrīvošanu no Administratīvās 

komisijas locekļa amata un Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas lēmumu virzīt 

Lienes Krūzes kandidatūru Administratīvās komisijas locekļa amatam, sagatavots attiecīgs 

lēmumprojekts. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.298 „Par Administratīvās komisijas sastāva izmaiņām”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.298 parakstīšanai. 

21.Par grozījumiem Iepirkumu komisijas reglamentā. 

E.KĀPA. Ir sagatavoti grozījumi Ādažu novada pašvaldības iepirkuma komisijas reglamentā, 

kas paredz izteikt reglamenta 4.16. punktu šādā redakcijā:    

„4.16. Ja iepirkuma paredzamā līgumcena nesasniedz Publisko iepirkumu likumā noteiktās 

līgumcenas robežas, bet ir lielāka par 1500 (viens tūkstotis pieci simti ) euro bez PVN, tad 

Komisija rīko mazo iepirkumu”. Iepriekš bija 1000 Ls, kas pēc kursa ir 1422,87. Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komiteja projektu ir atbalstījusi. 

 

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

1. Apstiprināt grozījumu Ādažu novada pašvaldības iepirkuma komisijas reglamentā 

(pielikums Nr.3). 

2. Sagatavot grozījumu Ādažu novada pašvaldības iepirkuma komisijas reglamentā 

parakstīšanai. 

22.Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi. 

 

Ziņo E.KĀPA. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja nolēma noteikt, ka 

pašvaldības mantas iznomāšanas komisija vienlaicīgi būs arī mantas atsavināšanas komisija. 

Ir sagatavots attiecīgs lēmumprojekts. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.299 „Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas izveidi”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.299 parakstīšanai. 

 

23.Par nekustamo īpašumu „Garkalnes katlu māja”. 

E.KĀPA informē par „SIA Funeral Service Latvia” iesniegumu ar lūgumu tai pārdot nomāto 

Garkalnes katlu māju. Vienīgais iespējamais atsavināšanas veids ir pārdodot izsolē. Finanšu 

un tautsaimniecības komitejā jautājums atbalstīts. Ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz : 

1) nodot atsavināšanai Ādažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu  „Garkalnes 
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katlu māja”, Garkalne, Ādažu novads (kadastra numurs 8044 012 0204), kas sastāv no zemes 

gabala 0,12 ha platībā un nedzīvojamās ēkas  (kadastra apzīmējums 8044 012 0204 001) 

117,6 kv.m. platībā; 2) noteikt atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē. 

Aicina deputātus izlemt, kas apstiprinās izsoles sākumcenu un izsoles noteikumus – 

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija vai dome. 

P.BALZĀNS ierosina to lemt komisijai. 

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (Edvīns Šēpers balsošanā 

nepiedalās) DOME NOLEMJ: 

1. Uzdot Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai 

organizēt 1.punktā minētā nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru, tai skaitā 

nekustamā īpašuma novērtēšanu un izsoles sākumcenas apstiprināšanu, noteikt 

piemērojamo izsoles veidu, izsoles noteikumu apstiprināšanu, kā arī apstiprināt 

publicējamo informāciju par atsavināmo objektu atbilstoši Publiskas personas mantas 

atsavināšanas likuma, citu normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām. 

2. Pieņemt lēmumu Nr.300 „Par nekustamā īpašuma „Garkalnes katlu māja” 

atsavināšanu”. 

3. Sagatavot lēmumu Nr.300 parakstīšanai. 

24.Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības nodevām. 

 

E.KĀPA informē, ka par saistošo noteikumu projektu pēc to ievietošanas mājas lapā 

priekšlikumi nav saņemti. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā projekts atbalstīts. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.38 „Par Ādažu novada pašvaldības nodevām” 

(pielikums Nr. 4). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 38 parakstīšanai. 

25. Par saistošajiem noteikumiem par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu 

risināšanā. 

E.KĀPA informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) vēstuli 

ar iebildēm par 2013.gada 22.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.24 „Par pašvaldības 

palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Balstoties uz vēstulē minētajiem argumentiem 

VARAM uzskata, ka: 1) pašvaldībai nav pilnvarojuma noteikt papildus ierobežojumus 

attiecībā uz personas deklarēšanas ilgumu un ierosina precizēt saistošo noteikumu 

2.1.apakšpunktu; 2) ģimenes locekļiem piederošie nekustamie īpašumi nevar ietekmēt 

personas tiesības saņemt attiecīgo palīdzību un lūdz precizēt saistošo noteikumu 2.2. un 

9.4.apakšpunktus; 3) personas reģistrēšana vai nereģistrēšana Nodarbinātības valsts aģentūrā 

nav tieši saistīta ar dzīvokļu jautājumiem, bet vairāk piesaistīta personu tiesībām pretendēt uz 

pašvaldības sniegto sociālo palīdzību - pabalstiem, līdz ar to VARAM uzskata, ka saistošo 

noteikumu 23.4.apakšpunkts ir svītrojams. 

Ja dome neņems vērā šos norādījumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs var 

apturēt saistošo noteikumu atsevišķu punktu darbību. 

M.SPRINDŽUKS nepiekrīt VARAM iebildei par 2.1.apakšpunktu, uzskatot, ka valstiski tas 

nav pareizi – persona tikko piedeklarējusies un pašvaldībai jau ir pienākums palīdzēt ar 

pabalstiem, piemēram, ar dzīvokļa pabalstu. 

E.KĀPA atzīmē, ka pienākums ir uzņemt dzīvokļu rindā, bet dzīvokļu pašvaldībai ir maz un 

faktiski dzīvokļus piešķirt nevar. Pēc likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ir 

divi palīdzības reģistru veidi, atkarībā no kritērijiem – personām, kuras ar dzīvokli 
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nodrošināmas pirmām kārtām un personām, kuras ar dzīvokli nodrošināmas vispārējā kārtībā. 

Ārkārtas gadījumi, protams, tiek skatīti atsevišķi. 

Deputāti konstatē, ka esošajā situācijā dzīvokļu rindai nav īpašas jēgas. 

J.RUKS ierosina ņemt vērā VARAM iebildes, jo paliekot pie sava, neko neiegūsim. 

U.DAMBIS piekrīt J.Ruka viedoklim. 

 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.39 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 33 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” 

(pielikums Nr. 5). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 39 parakstīšanai. 

26. Par grozījumiem saistošajos noteikumos par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā. 

 

M.SPRINDŽUKS. Pārrunājot noteikto atvieglojumu piešķiršanas kārtību ar VARAM 

pārstāvjiem, saņēmām ieteikumu nedaudz precizēt saistošos noteikumus, nosakot, ka nodokļu 

atvieglojums ir piešķirams pēc attiecīgā objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem objekta nodošana ekspluatācijā ir nepieciešama.  

E.KĀPA. Ir sagatavoti attiecīgi precizēti saistošo noteikumu grozījumi. Citas, oficiālas 

iebildes pret saistošajiem noteikumiem nav saņemtas. 

 

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

1. Atcelt Ādažu novada domes 2013.gada 24. septembra lēmumu, ar kuru pieņemti 

saistošie noteikumi Nr. 27 „Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra 

saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”” (protokols Nr. 13§10). 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.40 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”” (pielikums Nr. 6). 

3. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 40 parakstīšanai. 

27. Grozījumi saistošajos noteikumos (pāreja uz euro): 

 

E.KĀPA informē, ka sagatavoti grozījumi 21 saistošajos noteikumos saistībā ar pāreju uz 

euro. Visos summas mainītas precīzi pēc kursa, izņemot naudas sodus – tie noapaļoti precīzi 

kā Administratīvo pārkāpumu kodeksā.  

 

27.1. Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātei. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.41 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai”” (pielikums Nr. 7). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 41 parakstīšanai. 

27.2. Par materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.42 „Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 

23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības 
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materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”” (pielikums Nr. 

8). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 42 parakstīšanai.    

27.3. Par pabalstu personas apbedīšanai. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.43 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 4 “Saistošie noteikumi par Ādažu  pašvaldības pabalstu personas 

apbedīšanai”” (pielikums Nr. 9). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 43 parakstīšanai.    

27.4. Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.44 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 2 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību 

Ādažu novadā ”” (pielikums Nr. 10). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 44 parakstīšanai.    

27.5. Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.45 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 37 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju 

pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” (pielikums Nr. 11). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 45 parakstīšanai.    

27.6. Par kapu uzturēšanu un darbību. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.46 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 4 “Ādažu novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības 

noteikumi”” (pielikums Nr. 12). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 46 parakstīšanai.    

27.7. Par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.47 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 6 “Saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski represētajām 

personām”” (pielikums Nr. 13). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 47 parakstīšanai.    

27.8. Par pašvaldības nodevu par būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.48 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 7 “Saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par Ādažu novada 

būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”” (pielikums Nr. 14). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 48 parakstīšanai. 
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27.9. Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.49 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 8 “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Ādažu novada 

teritorijā”” (pielikums Nr. 15). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 49 parakstīšanai. 

27.10. Par nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu u.c. vizuālās informācijas 

izvietošanu. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.50 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 15 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas 

vizuālās informācijas izvietošanu Ādažu novada teritorijā” ” (pielikums Nr. 16). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 50 parakstīšanai. 

27.11. Par augstas detalizācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.51 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 22 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas 

topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu 

novadā”” (pielikums Nr. 17). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 51 parakstīšanai. 

27.12. Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.52 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 24 “Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ādažu novadā”” (pielikums Nr. 18). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 52 parakstīšanai. 

27.13. Par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un to būvju aizsardzību. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.53 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 24 “Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju 

aizsardzības noteikumi”” (pielikums Nr. 19). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 53 parakstīšanai. 

27.14. Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.54 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 27” Saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 

Ādažu pašvaldības teritorijā” (pielikums Nr. 20). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 54 parakstīšanai. 

27.15. Par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.55 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu 

izmantošanu Ādažu novada teritorijā”” (pielikums Nr. 21). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 55 parakstīšanai. 

27.16. Par līdzfinansējumu privātām PII. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.56 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.2 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu 

pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”” (pielikums Nr. 

22). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 56 parakstīšanai. 

27.17. Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.57 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu””  

(pielikums Nr. 23). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 57 parakstīšanai. 

27.18. Par Ādažu novada simboliku. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.58 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 34 “Par Ādažu novada simboliku””  (pielikums Nr. 24). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 58 parakstīšanai. 

27.19. Par suņu un kaķu turēšanas noteikumiem. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.59 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 15 “Saistošie noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā””  

(pielikums Nr. 25). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 59 parakstīšanai. 

27.20. Par sabiedrisko kārtību. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.60 „Grozījums Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie 

noteikumi””  (pielikums Nr. 26). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 60 parakstīšanai. 

27.21.  Par pašvaldībai piederoša neapbūvēta zemes gabala nomas maksu. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.61 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 27  „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 
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piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību””  (pielikums 

Nr. 27). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 61 parakstīšanai. 

28. Par papildus dāvanu kartēm elektrības norēķiniem. 

 

E.KĀPA informē, ka Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) izteikusi piedāvājumu Sociālajam 

dienestam  saņemt papildus 37 dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes” (53,70 LVL vērtībā 

katra) par kopējo summu LVL 1986,90, ar mērķi veikt sociālā atbalsta kampaņu un nodot 

dāvanu kartes trūcīgām un citām mazaizsargātām ģimenēm ar bērniem. Tā kā dāvinājuma 

vērtība pārsniedz 1000 Ls, nepieciešams domes lēmums. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 301 „Par papildus dāvanu karšu pieņemšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.301 parakstīšanai. 

29. Dažādi jautājumi. 

 

Par komiteju un domes sēžu norises laiku decembrī. 

 

M.SPRINDŽUKS ierosina izlemt par komiteju un domes sēžu laikiem decembrī. 

Deputāti vienojas, ka 03.12., pl. 15.00 notiks Sociālo jautājumu komitejas sēde; 04.12., pl. 

14.00 – Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde; 10.12., pl. 9.00 – Attīstības 

jautājumu komitejas sēde; pl. 12.00 – Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde 

un 17.12., pl. 14.00 – domes sēde. 

  

-Slēgtā daļa- 
 

29. Par atteikumu uzņemt bērnu Kadagas PII ārpus kārtas. 

 

Informācija konfidenciāla. 

 

 

Sēde slēgta 2013.gada 26.novembrī, plkst. 16.30. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                         M. Sprindžuks 

 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       K.Kurzemniece 

 

 


