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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 25.martā           Nr. 6  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: N.Zviedris  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 14 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Uģis DAMBIS 

(līdz plkst. 14.10), Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA (no plkst. 14.05), Ilze PĒTERSONE, 

Pēteris PULTRAKS (no plkst. 16:09), Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Māris SPRINDŽUKS 

(no plkst. 14.08), Edvīns ŠĒPERS, Karīna TINAMAGOMEDOVA.  

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Silvis GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Karīna 

MIĶELSONE, Sarmīte MŪZE, Guntis PORIETIS, Pēteris SLUKA. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

N.ZVIEDRIS informē deputātus par papildu iesniegtiem jautājumiem: 

1. Par Uģa Dambja iesniegumu par atbrīvošanu no deputāta pienākumu pildīšanas. 

2. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr.305 „Par dalību projektā „Digitālo klavieru 

iegāde Ādažu vidusskolai”. 

3. Par precizējumiem Ādažu novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēs 2014.gadā. 

 

Ierosina balsot par katra papildu jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. 

1. Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, U.DAMBIS, 

I.PĒTERSONE, E.ŠĒPERS, K.TINAMAGOMEDOVA, N.ZVIEDRIS), „pret” – 5 

(P.BALZĀNS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, L.PUMPURE, J.RUKS), „atturas” – 

nav, DOME NOLEMJ: 

Atlikt 1.papildu jautājuma iekļaušanu domes š.g. 25.marta sēdes darba kārtībā (Piezīme: Lai 

jautājums tiktu iekļauts darba kārtībā par to jānobalso ne mazāk kā 2/3 no deputātiem.). 

 

14.05 domes sēdē piedalās A.Keiša. 

 

2. Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – 1 (A.BRŪVERS), „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ: 

Papildināt domes š.g. 25.marta sēdes darba kārtību ar 2.papildu jautājumu. 

 

3. Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Papildināt domes š.g. 25.marta sēdes darba kārtību ar 3.papildu jautājumu. 

N.ZVIEDRIS ierosina darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanu sākt ar papildu 

iekļautajiem jautājumiem, un turpinot ar pārējo jautājumu izskatīšanu. Deputāti atbalsta 

domes sēdes darba kārtības precizēšanu. 
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14.08 domes sēdē piedalās M.SPRINDŽUKS. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr.305 „Par dalību projektā „Digitālo klavieru 

iegāde Ādažu vidusskolai””. 

2. Par precizējumiem Ādažu novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēs 2014.gadā. 

3. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības „Ādažu novada pensionāru biedrība” 

projektam „Laikam līdzi Ādažos”. 

4. Par dalību folkloras festivālā Polijā. 

5. Par ziedojumu Kokneses fondam – ozolu alejas izveidošanai. 

6. Teritorijas plānošanas jautājumi: 

6.1. Informācija par Ādažu novada teritorijas plānojumu jaunās teritorijas attīstības 

plānošanas likumdošanas ietvaros. 

6.2. Par lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu: 

6.2.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ziemeļi” lokālplānojuma projekta 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai 

lokālplānojuma projekta precizēšana. 

6.3. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu: 

6.3.1. Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšana. 

6.4. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai: 

6.4.1. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Kaijas”, „Lagūnas” un „Lācīši” 

detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

6.5. Par nekustamā īpašuma „Augšnagaiņi” teritorijas iekļaušanu nekustamā īpašuma 

„Sauleslejas” detālplānojuma teritorijā: 

6.5.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Augšnagaiņi” teritorijas iekļaušana 

nekustamā īpašuma „Sauleslejas” detālplānojuma teritorijā, attiecīgi 

precizējot domes lēmumus un Darba uzdevumu. 

6.6. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu: 

6.6.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sliedes” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana, ietverot projektā 

skartos īpašumus. 

6.6.2. Nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Kalnmalas” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

6.6.3. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā Lazdu ielā 20 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

6.7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu: 

6.7.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Spīdolas” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

6.7.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Daiņi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

6.8. Par saistošo noteikumu izdošanu: 

6.8.1. Saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Baltezera ciema 

nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošana. 

7. Zemes jautājumi. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu SIA „Ādažu īpašumi”. 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu SIA „Jaunā skola”. 

10. Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu attīstīšanai. 

11. Par telpas nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu biedrībai „Gaujas 

partnerība”. 
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12. Par publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu pašvaldības valdījumā. 

13. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

14. Par pašvaldības īpašumā esošu transporta līdzekļu izmantošanu un grozījumiem lēmumā 

par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. 

15. Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā. 

16. Par Ādažu vidusskolas skolēnu pārvadājumiem. 

17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra lēmumā Nr.53 „Par 

sadarbības līguma slēgšanu par koplietošanas meliorācijas sistēmu  ekspluatāciju un 

uzturēšanas kārtību”. 

18. Par grozījumiem budžetā. 

19. Par grozījumiem nolikumā ,,Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta 

pasākumu organizēšanai Ādažu novadā”. 

20. Par grozījumiem  nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. 

21. Par grozījumiem Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā. 

22. Par grozījumiem domes Administrācijas struktūrvienību organizatoriskajā struktūrā. 

23. Par Būvvaldes reglamentu. 

24. Par Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentu. 

25. Par Attīstības un investīciju daļas reglamentu. 

26. Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada pašvaldības mājas lapā. 

27. Par Ādažu novada pašvaldības laikraksta „Ādažu Vēstis” nolikumu. 

28. Par Sabiedrisko attiecību daļas reglamentu. 

29. Par Darba samaksas nolikumu. 

30. Par izmaiņām arhīva ekspertu komisijas sastāvā. 

 

- SLĒGTĀ DAĻA - 

 

31. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā. 

 

1. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr.305 „Par dalību projektā „Digitālo klavieru 

iegāde Ādažu vidusskolai” 

 

K.MIĶELSONE ziņo par grozījumiem 2013.gada 17.decembra lēmumā Nr.305 „Par dalību 

projektā „Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai””, kas paredz lēmuma 3.punktu izteikt 

jaunā redakcijā: „3. Piedalīties projekta „Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai” 

īstenošanā par kopējo summu EUR 1304,96 (viens tūkstotis trīs simti četri euro un 

deviņdesmit seši euro centi), bez PVN, tai skaitā, nodrošināt Pašvaldības līdzfinansējumu 

EUR 940,07, (deviņi simti četrdesmit eiro un 07 eurocenti)” un aicina deputātus atbalstīt 

iepriekš minētos grozījumus. 

 

14.10 U.DAMBIS atstāj sēdi. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.63 „Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 305 „Par dalību 

projektā „Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.63 parakstīšanai. 

 

2. Par precizējumiem Ādažu novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēs 2014.gadā 

 

S.MŪZE ziņo par precizējumiem domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēs 2014.gadā, 

norādot, ka precizējumi ir veikti Ādažu vidusskolai budžeta sadaļā „Darba devēja sociālās 

apdrošināšanas iemaksas no mērķdotācijas”, apakš sadaļā „Komandējumi” (iekļauts 

finansējums 2092,17 EUR ārzemju komandējumiem) un aicina deputātus atbalstīt grozījumus. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” –nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Ādažu novada domes izglītības iestāžu tāmi 2014.gadam. 

 

3. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības „Ādažu novada pensionāru biedrība” 

projektam „Laikam līdzi Ādažos” 

 

K.MIĶELSONE informē, ka ir saņemts biedrības „Ādažu novada pensionāru biedrība” š.g. 

10.marta iesniegums ar lūgumu piešķirt līdzfinansējumu 427 EUR projektam „Laikam līdzi 

Ādažos”. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē deputāti 

atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu un tas iekļauts grozījumos pašvaldības 2014.gada 

budžetā. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.64 „Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrības „Ādažu novada 

pensionāru biedrība” projektam „Laikam līdzi Ādažos””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.64 parakstīšanai. 

 

4. Par dalību folkloras festivālā Polijā 

 

I.PĒTERSONE informē par Ādažu vidusskolas lūgumu apmaksāt tautas deju kolektīva 

„Rūta” 4.-6.klašu grupas (35 dejotājiem) līdzdalību bērnu folkloras festivālā Krakovā (Polijā) 

no š.g. 11.jūnija līdz 16.jūnijam. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta 

jautājumu komitejas š.g. 5.marta sēdē. Nepieciešamais finansējuma apmērs  4233 EUR ir 

iekļauts grozījumos pašvaldības 2014.gada budžetā. Aicina deputātus apstiprināt finansējuma 

piešķiršanu tautas deju kolektīvam „Rūta” līdzdalībai bērnu folkloras festivālā Krakovā. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ādažu vidusskolai 4233 EUR apmērā ar mērķi nodrošināt 

deju kolektīva „Rūta” piedalīšanos folkloras festivālā Krakovā (Polijā) no š.g. 11.jūnija līdz 

16.jūnijam. 

 

5. Par ziedojumu Kokneses fondam – ozolu alejas izveidošanai 

 

I.PĒTERSONE informē par saņemto Latvijas Politiski represēto apvienības un Likteņdārza 

īstenotāja „Kokneses fonda” aicinājumu veikt ziedojumu 1 500 EUR apmērā, kā arī Politiski 

represēto kluba priekšsēdētāja J.Graudiņa iesniegumu par ziedojuma veikšanu 500 EUR 

apmērā Latvijas 38 ozolu godasardzes izveidošanai – ozolu stādīšanai Likteņdārzā. Jautājums 

izskatīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 5.marta sēdē un ir pieņemts 

lēmums atbalstīt ziedojuma piešķiršanu 500 EUR apmērā. Ziedojums iekļauts grozījumos 

pašvaldības 2014.gada budžetā. Aicina deputātus atbalstīt ziedojuma piešķiršanu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt ziedojuma piešķiršanu 500 EUR apmērā „Koksnes fondam” Latvijas 38 ozolu 

godasardzes izveidošanai. 

6. Teritorijas plānošanas jautājumi 

6.1. Informācija par Ādažu novada teritorijas plānojumu jaunās teritorijas attīstības 

plānošanas likumdošanas ietvaros 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka Attīstības jautājumu komitejas š.g. 11.marta sēdē tika izskatīts 

jautājums par jaunā teritorijas plānojuma izstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 
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aktiem, kā arī deputāti ierosināja domes š.g. 25.marta sēdē izveidot darba grupu, nosakot tās 

sastāvu.  

Pēc diskusijām deputāti vienojās, ka informācija par darba grupas izveidi un citiem ar darba 

grupas darbību saistītajiem organizatoriskiem jautājumiem tiks nosūtīta uz deputātu 

norādītājām e-pasta adresēm. Atbildīgais par šīs informācijas sagatavošanu un nosūtīšanu ir 

S.GRĪNBERGS. 

 

6.2. Par lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu 

6.2.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ziemeļi” lokālplānojuma projekta 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai lokālplānojuma 

projekta precizēšana 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par M.P. (adrese) š.g. 3.marta iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu 

par nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai. S.Grīnbergs informē par attiecīgā lēmuma projekta 

redakciju, kas paredz nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojumu, nosakot 

publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par četrām nedēļām. Aicina deputātus atbalstīt 

lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.65 „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma 

„Ziemeļi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.65 parakstīšanai. 

 

6.3. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu 

6.3.1. Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšana 

 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes galveno pasākumu plānu 

2014.gadam ir paredzēts uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu Ādažu novada Kadagas 

ciema centrālajai daļai ar nolūku pamatot dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošanu 

saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu. Informē, ka ir sagatavots attiecīgs lēmuma 

projekts. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” –nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.66 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, 

Kadagas ciema centrālajai daļai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.66 parakstīšanai. 

3. Uzdod S.Grīnbergam uz Attīstības jautājumu komitejas nākamo sēdi sagatavot 

detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Kadagas ciema centrālajai daļai. 

 

6.4. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

6.4.1. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Kaijas”, „Lagūnas” un „Lācīši” 

detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par V.B. (adrese) š.g. 27.februāra iesniegumu ar lūgumu izskatīt un 

pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu „Kaijas”, „Lagūnas” un „Lācīši” detālplānojuma 

projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Informē, ka ir sagatavots 

attiecīgs lēmuma projekts, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne 

garāku par sešām nedēļām. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.67 „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamo īpašumu 

„Kaijas”, „Lagūnas” un „Lācīši” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.67 parakstīšanai. 

 

6.5. Par nekustamā īpašuma „Augšnagaiņi” teritorijas iekļaušanu nekustamā īpašuma 

„Sauleslejas” detālplānojuma teritorijā 

6.5.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Augšnagaiņi” teritorijas iekļaušana 

nekustamā īpašuma „Sauleslejas” detālplānojuma teritorijā, attiecīgi precizējot domes 

lēmumus un Darba uzdevumu 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par I.A. pilnvarotās personas K.O. (adrese) š.g. 6.marta iesniegumu ar 

lūgumu ietvert nekustamā īpašuma Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Sauleslejas” 

detālplānojuma grozījumu projektā nekustamo īpašumu „Augšnagaiņi”. Informē, ka ir 

sagatavoti divi attiecīgi lēmumu projekti. 

Aicina deputātus atbalstīt abus lēmumu projektus. 

  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.68 „Par atļauju ietvert detālplānojuma grozījumu projektā 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Sauleslejas” nekustamo 

īpašumu „Augšnagaiņi””. 

2. Pieņemt lēmumu Nr.69 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu 

„Sauleslejas” un „Augšnagaiņi” detālplānojuma projekta izstrādāšanai”. 

3. Sagatavot lēmumu Nr.68 un lēmumu Nr.69 parakstīšanai. 

 

6.6. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu 

6.6.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sliedes” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana, ietverot projektā skartos īpašumus 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par I.R. (adrese) š.g. 24.februāra pieteikumu ar lūgumu atļaut izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Sliedes”, projektā ietverot nekustamos 

īpašumus „Zemdegas” un „Podnieki”, ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu un servitūta ceļa 

pārkārtošanu saskaņā ar pievienoto shēmu. Informē, ka ir sagatavoti divi attiecīgi lēmumu 

projekti. 

Jautājums ir atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas š.g. 11.marta sēdē. Aicina deputātus 

atbalstīt abus lēmumu projektus. 

  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.70 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Sliedes””. 

2. Pieņemt lēmumu Nr.71 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Sliedes”, „Zemdegas” un „Podnieki””. 

3. Sagatavot lēmumu Nr.70 un lēmumu Nr.71 parakstīšanai. 

 

6.6.2. Nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Kalnmalas” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par I.M. (adrese) š.g. 3.marta pieteikumu ar lūgumu atļaut izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Kalnmalas” ar mērķi veikt zemesgabala 

sadalīšanu saskaņā ar pievienoto shēmu. Informē, ka ir sagatavoti divi attiecīgi lēmumu 

projekti. 
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Jautājums ir atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas š.g. 11.marta sēdē. Aicina deputātus 

atbalstīt abus lēmumu projektus. 

  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.72 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Alderu ciemā, „Kalnmalas””. 

2. Pieņemt lēmumu Nr.73 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam „Kalnmalas””. 

3. Sagatavot lēmumu Nr.72 un lēmumu Nr.73 parakstīšanai. 

 

6.6.3. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā Lazdu ielā 20 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par D.Z. (adrese) š.g. 6.marta pieteikumu ar lūgumu atļaut izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Lazdu ielā 20 ar mērķi veikt zemesgabala 

sadalīšanu divās vienādās daļās. Informē, ka ir sagatavoti divi attiecīgi lēmumu projekti. 

Jautājums ir atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas š.g. 11.marta sēdē. Aicina deputātus 

atbalstīt abus lēmumu projektus. 

  

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.74 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Garkalnes ciemā, Lazdu ielā 20”. 

2. Pieņemt lēmumu Nr.75 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta 

izstrādei nekustamajam īpašumam Lazdu ielā 20”. 

3. Sagatavot lēmumu Nr.74 un lēmumu Nr.75 parakstīšanai. 

 

6.7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

6.7.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Spīdolas” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par VSIA „Meliorprojekts” (adrese: Struktoru iela 14, Rīga LV-1039) 

š.g. 20.februāra iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Spīdolas”. Informē, ka ir sagatavots 

lēmuma projekts. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.76 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Baltezera ciema 

nekustamajam īpašumam „Spīdolas” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.76 parakstīšanai. 

 

6.7.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Daiņi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par  VSIA „ABC CONSTRUCTION” (adrese: Vārnu iela 7-4, Rīga LV-

1009) š.g. 27.februāra iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu 

Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Daiņi” (kad.apz. 8044 08 0118). 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.77 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamajam īpašumam „Daiņi” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.77 parakstīšanai. 
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6.8. Par saistošo noteikumu izdošanu 

6.8.1.   Saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Baltezera ciema 

nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošana 

 

S.GRĪNBERGS ziņo par  SIA „M un M risinājumi” (adrese: Biķernieku iela 11-13, Rīga LV-

1039; Reģ. Nr.40003930560) 09.01.2014. iesniegumu Nr.1.-2.1/2 par saistošo noteikumu par 

Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu. Informē, ka ir sagatavots 

lēmuma projekts, kas paredz izdot saistošos noteikumus Nr.6 „Saistošie noteikumi par Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”. Aicina deputātus atbalstīt lēmuma 

projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.78 „Par saistošo noteikumu Nr.6 „Saistošie noteikumi par Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu 

un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu” un saistošos 

noteikumus Nr.6 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā 

īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.78 un saistošos noteikumus Nr.6 parakstīšanai. 

 

7. Zemes jautājumi 

7.1.Par zemes piešķiršanu nomā 

 

7.1.1. V.KUKS ziņo par J.L., (deklarētā adrese), š.g. 27.februāra iesniegumu par „Kauguri” 

zemes 1/5 domājamās daļas piešķiršanu nomā dzīvojamās mājas uzturēšanai.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 „Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 2.pantu, kas nosaka, ka, lauku apvidus zemes nomas līgumu  par visu pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas 

pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu un 

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā J.L. līdz 2025.gada 31.decembrim pašvaldībai piekritīgo 1/5 (vienu 

piekto) domājamo daļu no „Kauguri”, Baltezers, Ādažu nov., zemes 0,039 ha platībā 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 013 0250) dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods – 0601.  

3. Juridiskai un iepirkumu daļai sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša 

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 

 

7.1.2. V.KUKS ziņo par A.B., (deklarētā adrese) 2013.gada 9.jūlija iesniegumu par 

mazdārziņa zemesgabala Garkalnes ciemā Lazdu iela 7 piešķiršanu nomā 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 un 
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atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim A.B. Lazdu iela 7 (kadastra Nr.8044 012 

0184) daļu, mazdārziņa Nr.12 zemesgabalu  0,07 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101.  

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

4. Zemes ierīkotājai R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumus viena mēneša laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās. 

 

7.2.Par zemes starpgabala noteikšanu 

 

V.KUKS ziņo, ka izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

telpisko datu informāciju par zemes vienību konfigurācijām un to platībām, pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 8.panta 1.punktu, 57.panta 3.punktu, 84.pantu un 

 Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b) apakšpunktā  

noteiktajam,  

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Noteikt, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies neapbūvētais zemesgabals (bez kadastra 

apzīmējumu) starp nekustamajiem īpašumiem Pasta iela 6 (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 8044 007 0133) un Pirmā iela 29A (zemes vienības kadastra apzīmējums 

8044 007 0341) 0,05 ha platībā (grafiskais pielikums Nr.1) ir zemes starpgabals un tā 

nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

2. Noteikt, ka  neapbūvētais zemes starpgabals bez kadastra apzīmējumu starp 

nekustamajiem īpašumiem Pasta iela 6 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 007 

0133) un Pirmā iela 29A (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 007 0341) 0,05 ha 

platībā piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāmā zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības 

vārda saskaņā ar likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to 

nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu. 

3. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt 

precizēta. 

 

 

7.3. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 
 

7.3.1. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsoņa S.Ņ., (adrese), pilnvarotā pārstāvja 

A.K. š.g. 17.marta iesniegumu par domes piekrišanu 705/115610 un 27110/115610 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers, zemes 1,31 ha platībā 

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 un 

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis S.Ņ. iegūst īpašumā 705/115610 un 27110/115610 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) 

zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.2 un garāžas uzturēšanai. 
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7.3.2. V.KUKS ziņo par Latvijas Republikas nepilsoņa M.D., (adrese), š.g. 24.marta 

iesniegumu par domes piekrišanu 939/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers, zemes 1,31 ha platībā 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 un 

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

piekrist, ka, Latvijas republikas nepilsonis M.D. iegūst īpašumā 939/115610 un 27110/115610 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) 

zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.25 un garāžas uzturēšanai. 

 

7.3.3. V.KUKS ziņo par „Danske Bank” AS, reģistrācijas numurs 61126228, juridiskā adrese: 

Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12, filiāles Latvijā, Juridiskās un atbilstības 

pārvaldes direktora Kristapa Zaķa, š.g. 19.marta iesniegumu par domes piekrišanu nekustamā 

īpašuma „Vanagi”, Baltezers,  zemes 1 /2 domājamas daļas reģistrācijai zemesgrāmatā 

saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijas š.g. 

14.februāra lēmumu civillietā Nr.C04119014, likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību un  

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

piekrist, ka „Danske Bank” AS, reģistrācijas numurs 61126228, iegūst īpašumā nekustamā 

īpašuma „Vanagi”, Baltezers,  zemesgabala 0,12 ha platībā 1 /2 (vienu otro) domājamo daļu 

komercdarbības objekta uzturēšanai (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0801).  

 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu SIA „Ādažu īpašumi” 

 

V.SALENIECE ziņo par SIA „Ādažu īpašumi”, reģistrācijas Nr. 50003737361, juridiskā 

adrese – Attekas iela 6, Ādaži, Ādažu novads š.g. 11.februāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt 

nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumus 2014.gadā par viņam piederošo 

nekustamo īpašumu Gaujas ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā vai arī neaplikt to ar NĪN. Savu 

lūgumu pamato ar to, ka uz zemes gabala atrodas darījumu ēka, kurā daļa telpu (622,8 m
2
) 

tiek iznomāta privātai pirmsskolas izglītības iestādei „Pasaku valstība”, savukārt 94 m
2 

platībā 

izmanto biedrība „Saules stariņi”. Abas iestādes realizē pirmsskolas izglītības programmas 

Ādažos deklarētajiem bērniem.  

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz atteikt piešķirt SIA „Ādažu īpašumi” 

NĪN atvieglojumu par nekustamo īpašumu.  

Jautājums ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē. 

Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.79 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.79 parakstīšanai. 

 

9. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu SIA „Jaunā skola” 

 

V.SALENIECE ziņo par SIA „Jaunā skola”, reģistrācijas Nr. 40103159777, juridiskā adrese – 

Pirmā iela 26A, Ādaži, Ādažu novads š.g. 26.februāra iesniegumu ar lūgumu piešķirt NĪN 

atvieglojumus 2014.gadā par tai piederošo nekustamo īpašumu Attekas ielā 35, Ādažos, 
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Ādažu novadā. Savu lūgumu pamato ar to, ka uz zemes gabala atrodas izglītības iestādes ēka, 

kura ir LR akreditēta mācību iestāde un kurā tiek īstenota licenzēta mācību programma. 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz piešķirt NĪN atvieglojumu par 

nekustamo īpašumu  par 2014.gadu 25% apmērā.  

Jautājums ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē. 

Aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (nebalso – 

K.DĀVIDSONE) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.80 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.80 parakstīšanai. 

 

10. Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu attīstīšanai 

 

K.MIĶELSONE informē, ka saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona (RPR) attīstības padomes 

2013.gada 13.decembra lēmumu Nr.21 tiek izveidota RPR ES struktūrfondu projektu nodaļa. 

Lai attīstītu un sagatavotu reģionālas nozīmes projektus Eiropas Savienības (ES) 

struktūrfondu finansējumam, nepieciešams pašvaldību finansiāls atbalsts. RPR ES 

struktūrfondu programmēšanas periodā 2014.-2020.gadam pārstāvēs pašvaldību intereses, 

nodrošinot priekšlikumu sagatavošanu un līdzdalību dokumentācijas, kas nosaka jauno ES 

fondu programmēšanas periodu, izstrādē (prioritātes, kvotas, MK noteikumi u.c.), kā arī 

identificēs un attīstīs projektus, sagatavos projektu pieteikumus, piesaistīs ekspertus projektu 

dokumentācijas izstrādē un aprēķinu veikšanā (tehniskā dokumentācija, tāmes u.c.). 

Ņemot vērā, ka jautājums 2013.gada 13.decembrī tika atbalstīts RPR Attīstības padomes sēdē, 

kurā piedalījās domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks, aicina deputātus atbalstīt sagatavoto 

lēmuma projektu, kas paredz atbalstīt dotācijas piešķiršanu RPR ES struktūrfondu projekta 

nodaļas darbības finansēšanai 698,04 EUR apmērā. Lēmuma projektā paredzēto finansējumu 

ir jāmaksā vienu reizi 2014.gadā, savukārt par turpmāko sadarbību 2015.gadā domei būs 

jāpieņem lēmums. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.81 „Par finansējumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību projektu 

attīstīšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.81 parakstīšanai. 

 

11. Par telpas nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu biedrībai 

„Gaujas partnerība” 

 

K.MIĶELSONE ziņo par biedrības „Gaujas partnerība” š.g. 11.marta iesniegumu ar lūgumu 

pagarināt līgumu par telpu nomu Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads 240.kab. (apspriežu 

telpa) biedrības „Gaujas partnerība” turpmākai darbībai un noteikt nomas maksu EUR 8,00 

mēnesī bez PVN. Informē, ka jautājums ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas š.g. 18.marta sēdē un aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.82 „Par telpas nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas 

noteikšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.82 parakstīšanai. 
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12. Par publisko ūdeņu un zemes zem tiem nodošanu pašvaldības valdījumā 

 

D.MEDNIECE ziņo par Ministru kabineta rīkojuma projektu par Ādažu  pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem nodošanu Ādažu 

pašvaldības valdījumā. Rīkojuma projekts satur deleģējumu, kas nav labvēlīgs Ādažu 

novadam. Garkalnes pašvaldība vēl nav pieņēmusi lēmumu, savukārt Carnikavas pašvaldība 

ir pieņēmusi lēmumu pārņemt publiskos ūdeņus valdījumā. Uzskata, ka ir svarīgi pārņemt 

publiskos ūdeņu valdījumā tieši dēļ dambja būvniecības, jo, taisot nākamo posmu no tilta līdz 

kanālam, būs jāsaskaņo krasta stiprinājumi Gaujas upei. Carnikavas lēmuma projektā ir 

iekļauts ieraksts, kas nav Ādažu lēmuma projektā, par inženierbūvju būvniecību, kas ietver 

sevī aizsargdambjus, sūkņa stacijas, krasta stiprinājumus, straumju virzītāju būvju būvniecību.  

 

Pēc debatēm (D.MEDNIECE, A.BRŪVERS, P.BALZĀNS, J.RUKS, E.KĀPA, V.BULĀNS, 

M.SPRINDŽUKS) deputāti vienojas piekrist pārņemt valstij piekrītošos publiskos ūdeņus, 

kas atrodas Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (Lielais Baltezers, Mazais 

Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe) un zemi zem tiem pašvaldības valdījumā, 

saskaņā ar Ministru Kabineta izstrādāto rīkojuma projektu (VSS-319) ar nosacījumu, ka 

Ādažu novada pašvaldībai ir tiesības zemes īpašnieka vārdā saskaņot inženierbūvju 

(aizsargdambju, sūkņu staciju, krasta nostiprinājumu, straumvirzītājbūnu) būvniecību, ja tās 

nepieciešamas likumā „Par pašvaldībām” 15.pantā noteikto pašvaldības autonomo funkciju 

nodrošināšanai, kā arī šīs inženierbūves ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda kā 

patstāvīgus īpašuma objektus.  

Papildināt sagatavoto domes lēmuma projektu ar deputātu nolemto. 

 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (N.ZVIEDRIS), DOME 

NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.83 „Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem 

pārņemšanu pašvaldības valdījumā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.83 parakstīšanai. 

 

13. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 

D.POPOVS ziņo par pašvaldībai piederošās telpas daļas 60,58 kvadrātmetru platībā un zemes 

zem tās 0,0060 ha platībā (turpmāk – Telpa), kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietā 

apzīmēta ar Nr.4 un atrodas ēkā Attekas iela 43, Ādažos, nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” siltumapgādes pievades organizēšanai Ādažu centra ciematam. 

Dome ir deleģējusi SIA „Ādažu Namsaimnieks” pašvaldības autonomās kompetences 

funkciju – organizēt Ādažu novada pašvaldības iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus 

siltumapgādes jomā un Telpa nepieciešama siltumapgādes pārvades nodrošināšanai.  

Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu,. Informē, ka jautājums ir atbalstīts 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.84 „Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.84 parakstīšanai. 

 

14. Par pašvaldības īpašumā esošu transporta līdzekļu izmantošanu un grozījumiem 

lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē 

deputāti daļēji atbalstīja lēmuma projektu „Par pašvaldības īpašumā esošu transporta līdzekļu 

izmantošanu un grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 
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pašvaldībā”, uzdodot domes Administrācijai sagatavot precizēto lēmuma projektu par 

transportlīdzekļa izmantošanu, kā arī vienojas ka par transportlīdzekļa stāvvietu ārpus domes 

noteiktā darba laika noteikt adresi: Gaujas iela 33A, Ādaži. Informē, ka pēc Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdes domes vadība ierosināja, lai nodrošinātu 

pašvaldības finanšu līdzekļu ekonomiju un mantas izmantošanu, nodot transportlīdzekli 

lietošanā domes izpilddirektoram, vienlaicīgi pārtraucot viņa personīgās automašīnas 

izmantošanu darba vajadzībām. Balsošanai ir piedāvāti divi varianti: 

1.variants – neizmantot transportlīdzekli domes vadības vajadzībām un par tā stāvvietu ārpus 

domes noteiktā darba laika noteikt adresi: Gaujas iela 33A, Ādaži; 

2.variants – nodot transportlīdzekli lietošanā domes izpilddirektoram. 

 

N.ZVIEDRIS aicina deputātus nobalsot par pirmo variantu. 

 

Atklāti balsojot, ar 0 balsīm „par”, „pret” – 13, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Noraidīt 1.variantu. 

 

N.ZVIEDRIS aicina deputātus nobalsot par otro variantu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.85 „Par pašvaldības īpašumā esošu transporta līdzekļu izmantošanu 

un grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.85 parakstīšanai. 

 

15. Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā 

 

E.KĀPA ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē 

deputāti atbalstīja saistošo noteikumu „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā Ādažu novadā” projektu, kas nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt 

braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru un piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā. Braukšanas maksas atvieglojumi darbosies četriem braucieniem kalendārajā mēnesī 

ar pasažieru pārvadātāja SIA „Ekspress-Ādaži” autobusiem Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā, izmantojot personalizētu elektronisko biļeti. Saistošie noteikumi attiecas uz Ādažu 

novadā dzīvesvietu deklarējušiem 558 pensionāriem, kuri ir 75 gadus veci un vecāki, un 35 

politiski represētājām personām. Aicina deputātus atbalstīt saistošo noteikumu projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem 

sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.7 parakstīšanai. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai saistošos noteikumus Nr.7. 

 

16. Par Ādažu vidusskolas skolēnu pārvadājumiem 

 

I.PĒTERSONE ziņo, ka Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja š.g. 5.marta sēdē un 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.marta sēdē atbalstīja izmaiņas skolēnu 

pārvadāšanā Ādažu novadā. Ņemot vērā, ka skolēnu pārvadāšana no jebkuras pieturas Ādažu 

novadā līdz vidusskolai un no vidusskolas līdz jebkurai pieturai Ādažu novadā izmaksā 0,55 

EUR, SIA „Ekspress-Ādaži” piedāvā atcelt katra skolēna braukšanas maršruta piesaisti 

konkrētai pieturai (skolēna dzīvesvietai). Var pastāvēt situācijas, kad skolēns uz vidusskolu 

dodas no citas pieturas, kas nav iekļauta skolēna noteiktajā maršrutā, tad skolēnam šajā 
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gadījumā ir jāmaksā par braukšanu autobusā līdz tam maršrutā noteiktai pieturai (maršruta 

sākumpunktam).  Domes izmaksas būs nemainīgas. Lai veiktu grozījumus līgumā ir 

nepieciešama domes piekrišana. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

piekrist, ka  Ādažu vidusskolas  skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā un par kuriem Ādažu novada dome veic maksājumus Ministru 

kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras 

ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” 9. un 

10.punktā noteiktajā apmērā, tiek pārvadāti  ar SIA „Ekspress-Ādaži” sabiedrisko transportu 

vienu reizi dienā līdz Ādažu vidusskolai un vienu reizi atpakaļ Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā, izdarot  attiecīgus grozījumus 2013.gada 27.jūnija starp Ādažu novada domi un  

SIA „Ekspress-Ādaži” noslēgtajā līgumā Nr. JUR 2013-06/376 par skolēnu pārvadāšanu. 

 

17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra lēmumā Nr. 53 „Par 

sadarbības līguma slēgšanu par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un 

uzturēšanas kārtību” 

 

S.VOITEHOVIČA ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.marta 

sēdē atbalstīja Carnikavas novada pašvaldības piedāvājumu slēgt līgumu par koplietošanas 

meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību, ņemot vērā, ka Ādažu novada 

pašvaldības teritorijā atrodas polderi „Laveri” un „Eimuri-Mangaļi” un to, ka šobrīd nav 

noteikta kārtība, kādā Carnikavas un Ādažu pašvaldības īsteno sadarbību un sedz izmaksas, 

kas saistītas ar koplietošanas meliorācijas sistēmu  ekspluatāciju un uzturēšanu. Līguma 

projekts ir saskaņots ar Carnikavas pašvaldību. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma 

projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.86 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 25. Februāra 

lēmumā Nr. 53 „Par sadarbības līguma slēgšanu par koplietošanas meliorācijas sistēmu 

ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.86 parakstīšanai. 

 

18. Par grozījumiem budžetā 

 

S.MŪZE ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā atbalstīja 

grozījumus pašvaldības 2014.gada budžetā, kas veikti, pamatojoties uz: 

1. izmaiņām domes Administrācijas struktūrvienību organizatoriskajā struktūrā; 

2. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 5.marta sēdē pieņemtajiem 

atzinumiem; 

3. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē pieņemtajiem 

atzinumiem.  

Aicina deputātus atbalstīt grozījumus Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2014.gadā”. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2014.gadā””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.8 parakstīšanai. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai saistošos noteikumus Nr.8. 
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19. Par grozījumiem nolikumā ,,Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta 

pasākumu organizēšanai Ādažu novadā” 

 

P.SLUKA ziņo par grozījumiem Ādažu novada domes š.g. 28.janvāra nolikumā ,,Par 

finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Ādažu novadā” 

(turpmāk – nolikums), kas paredz precizēt 

sporta veidus, kam ir paredzēts finansējums kārtējā gada ietvaros; 

un ka finansējums sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai 2014.gadam tiek 

piešķirts uz iesnieguma pamata un saskaņā ar domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas atzinumu. 

 

Pēc debatēm (P.SLUKA, L.PUMPURE, J.RUKS, E.KĀPA) deputāti vienojas svītrot 

nolikuma 10.punktu, savukārt papildināt nolikumu ar jaunu V¹. sadaļu „Pārējas noteikumi”, 

kas nosaka finansējuma piešķiršanu sporta veidiem 2014.gadā. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra nolikumā ,,Par 

finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Ādažu 

novadā”. 

2. Sagatavot grozījumus Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra nolikumā ,,Par 

finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Ādažu 

novadā” parakstīšanai. 

 

20. Par grozījumiem nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā 

 

L.PUMPURE informē, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā 

atbalstīja A.ŠMAUKSTEĻA š.g. 27.februāra iesniegumu ar lūgumu iecelt viņu par domes 

Nepilngadīgo lietu komisijas locekli, ņemot vērā, ka iepriekšējais komisijas loceklis izbeidza 

darba attiecības ar domi. Aicina deputātus atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu par 

A.ŠMAUKSTEĻA iecelšanu par Nepilngadīgo lietu komisijas locekli. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.87 „Par grozījumiem nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.87 parakstīšanai. 

 

21. Par grozījumiem Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā 

 

E.KĀPA informē, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā atbalstīja 

grozījumu Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā, kas paredz, ka turpmāk Būvvaldes 

jurista piedalīšanās Administratīvo aktu strīdus komisijas sēdēs ir jāsaskaņo ar domes 

Juridiskās un iepirkuma daļas vadītāju. Aicina deputātus atbalstīt grozījumus Administratīvo 

aktu strīdus komisijas nolikumā. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā. 

2. Sagatavot grozījumus parakstīšanai. 
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22. Par grozījumiem domes Administrācijas struktūrvienību organizatoriskajā 

struktūrā 

 

L.RAISKUMA ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā 

atbalstīja lēmuma projektu „Par izmaiņām domes struktūrvienību struktūrā”, kas paredz 

apstiprināt domes Administrācijā Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūru, Būvvaldes 

struktūru un Juridiskās un iepirkuma daļas struktūru jaunā redakcijā. Aicina deputātus 

atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.88 „Par izmaiņām domes struktūrvienību struktūrā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.88 parakstīšanai. 

 

23. Par Būvvaldes reglamentu 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Attīstības jautājumu komiteja š.g. 11.martā atbalstīja Būvvaldes 

reglamentu. Vērš deputātu uzmanību, ka nekustāmā īpašuma reģistrācijas Zemesgrāmatā 

funkcija ir Saimniecības un infrastruktūras daļai. 

 

Pēc debatēm (G.PORIETIS, A.BRŪVERS, J.RUKS) deputāti vienojas precizēt reglamenta 

2.1.9.apakšpunktu, nosakot, ka Būvvalde pēc pieprasījuma izsniedz zemesgrāmatu nodaļai 

izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības objektu faktisko stāvokli teritorijā. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Būvvaldes reglamentu. 

2. Sagatavot Būvvaldes reglamentu parakstīšanai. 

 

24. Par Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentu 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Attīstības jautājumu komiteja š.g. 11.martā atbalstīja Saimniecības un 

infrastruktūras daļas reglamentu. Aicina deputātus apstiprināt Saimniecības un infrastruktūras 

daļas reglamentu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentu. 

2. Sagatavot Saimniecības un infrastruktūras daļas reglamentu parakstīšanai. 

 

25. Par Attīstības un investīciju daļas reglamentu 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Attīstības jautājumu komiteja š.g. 11.martā atbalstīja Attīstības un 

investīciju daļas reglamentu. Aicina deputātus apstiprināt Attīstības un investīciju daļas 

reglamentu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Attīstības un investīciju daļas reglamentu. 

2. Sagatavot Attīstības un investīciju daļas reglamentu parakstīšanai. 

 

26. Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada pašvaldības mājas lapā 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā atbalstīja 

grozījumus noteikumos „Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada pašvaldības mājas lapā”. 

Aicina deputātus apstiprināt grozījumus noteikumos. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt grozījumus noteikumos „Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada 

pašvaldības mājas lapā”. 

2. Sagatavot grozījumus parakstīšanai. 

 

27. Par Ādažu novada pašvaldības laikraksta „Ādažu Vēstis” nolikumu 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā atbalstīja 

nolikuma „Ādažu novada pašvaldības laikraksta „Ādažu Vēstis” nolikums” projektu. Aicina 

deputātus apstiprināt nolikumu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt nolikumu „Ādažu novada pašvaldības laikraksta „Ādažu Vēstis” nolikums”. 

2. Sagatavot nolikumu „Ādažu novada pašvaldības laikraksta „Ādažu Vēstis” nolikums” 

parakstīšanai. 

 

28. Par Sabiedrisko attiecību daļas reglamentu 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā atbalstīja 

Sabiedrisko attiecību daļas reglamentu. Aicina deputātus apstiprināt Sabiedrisko attiecību 

daļas reglamentu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Sabiedrisko attiecību daļas reglamentu. 

2. Sagatavot Sabiedrisko attiecību daļas reglamentu parakstīšanai. 

 

29. Par Darba samaksas nolikumu 

 

G.PORIETIS ziņo, ka Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja š.g. 18.martā izskatīja 

grozījumu projektu nolikumam „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums” un 

nolēma komitejas precizēto nolikuma projektu virzīt izskatīšanai domē. Vērš uzmanību, ka 

komitejas saskaņoto nolikuma projekta 1.3.2.apakšpunktu par naudas balvu un atvaļinājuma 

pabalstu piešķiršanu pedagogiem esošajā redakcijā neatbalsta finanšu stabilizācijas procesa 

uzraugs un piedāvā to precizēt, paredzot, ka nolikums nenosaka atlīdzības piešķiršanas kārtību 

pašvaldības izglītības iestāžu pedagogiem, kuri pilnā apjomā tiek finansēti no valsts budžeta, 

izņemot, naudas balvu piešķiršanu, pabalsta piešķiršanu sakarā ar ģimenes locekļa vai 

apgādājamā nāvi, pabalsta piešķiršanu darbinieka nāves gadījumā un atlaišanas pabalsta 

piešķiršanu. 

 

S.MŪZE informē, ka pašvaldības 2014.gada budžetā ir paredzēts finansējums nolikuma 

projekta 1.3.2.apakšpunkta un 8.13.apakšpunkta (kompetences piemaksa) nodrošinājumam. 

 

E.ŠĒPERS vērš uzmanību, ka nolikuma projekta 8.13.apakšpunktā ietverti nosacījumi par 

kompetences piemaksas noteikšanu ir pretrunā ar darba grupas pieņemto lēmumu. 

 

P.BALZĀNS paskaidro, ka kompetences piemaksas nolikuma projekta 8.13.apakšpunktā ir 

norādītās saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 18.marta sēdē 

nolemto.  

 

G.PORIETIS informē, ka nolikuma projekta 8.13.apakšpunkta redakcija ir saskaņota ar 

finanšu stabilizācijas procesa uzraugu un atbilst normatīvo aktu prasībām darba samaksas 

jomā. 
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Pēc debatēm (G.PORIETIS, A.BRŪVERS, P.BALZĀNS, K.TINAMAGOMEDOVA, 

E.ŠĒPERS, J.RUKS, K.DĀVIDSONE, N.ZVIEDRIS, E.KĀPA) deputāti vienojas, ka ir 

jābalso par nolikuma projekta 8.13. un 8.14.apakšpunkta svītrošanu. 

 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, 

E.ŠĒPERS, K.TINAMAGOMEDOVA, N.ZVIEDRIS) „pret” – 6 (P.BALZĀNS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ: 

Svītrot nolikuma projekta 8.13. un 8.14.apakšpunktu. 

 

16.09 domes sēdē piedalās P.PULTRAKS 

 

N.ZVIEDRIS aicina deputātus nobalsot par precizēto nolikuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, 

L.PUMPURE, P.PULTRAKS, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS) , „pret” – 6 (J.ANTONOVS, 

A.BRŪVERS, A.KEIŠA, E.ŠĒPERS, K.TINAMAGOMEDOVA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 

1 (I.PĒTERSONE), DOME NOLEMJ: 

Darba samaksas nolikums nav pieņemts. (Piezīme: Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 

34.panta pirmo daļu, lēmums  ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no 

klātesošajiem deputātiem. Par lēmumu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, līdz ar to 

lēmuma projekts ir noraidīts.)   

 

30. Par izmaiņām arhīva ekspertu komisijas sastāvā 

 

G.PORIETIS ziņo par nepieciešamību veikt grozījumus Ādažu novada domes 2012.gada 

24.janvāra lēmumā Nr.7 „Par arhīva ekspertu komisijas izveidi”, ņemot vērā, ka lēmums satur 

personalizēto informāciju (ir norādīti arhīva ekspertu komisijas locekļu vārdi/uzvārdi) un ar 

š.g. 5.martu par domes Kancelejas vadītāju ir iecelts jauns darbinieks. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.89 „Par izmaiņām arhīva ekspertu komisijas sastāvā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.89 parakstīšanai. 

 

- SLĒGTĀ DAĻA - 

 

31. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

 

Ierobežotas pieejamības informācija. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 25.martā, plkst. 16.16.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


