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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 27.maijā           Nr. 13  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: Normunds ZVIEDRIS  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 15 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS (no plkst. 14.53), Valērijs 

BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Edmunds PLŪMĪTE, 

Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE (no plkst. 14.11), Jānis RUKS, Māris SPRINDŽUKS 

(no plkst. 14.58), Edvīns ŠĒPERS, Karīna TINAMAGOMEDOVA.  

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Kristīne BERĶE, Maija DADZE, Kristīne 

DADZĪTE, Jānis DUNDURS, Silvis GRĪNBERGS, Vollijs KUKS, Dace MEDNIECE, 

Sarmīte MŪZE, Guntis PORIETIS, Jānis TIĻČIKS, Anete VAIVADE, Kristīne 

ŽUKOVSKA. 

Uzaicinātās personas: SIA „Makšķernieku klubs Pasaule” valdes priekšsēdētājs E.S. 

Citi dalībnieki: E.Z. pilnvarotā pārstāve I.V., SIA „EuroLatCapital” pilnvarotā persona J.V., 

īpašuma „Dorītes” īpašniece E.Z. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Āķi” atsavināšanu. 

2. Teritorijas plānošanas jautājumi: 

2.1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu: 

2.1.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Ūbeļu ielā 8 lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana vai iesnieguma noraidīšana.  

2.1.2. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Timroti” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

2.1.3. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 30 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

2.2. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu: 

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

projekta apstiprināšana. 

2.2.2. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Vizmas 1”, „Vizmas 2”, „Ezerlīči” 

un „Ezerviļņi” zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

3. Būvniecība, būvprojektēšana: 

3.1. Ziņojums par paredzētās būves publiskās apspriešanas rezultātiem, TELE 2 tornis, 

Kadagas Tornis, Kadaga, Ādažu novads. 

3.2. Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem, koku ciršanas ieceri, pašvaldībai 

piederošo ceļu rekonstrukcijas ietvaros. 
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4. Par ceļa ierīkošanu cauri nekustamajam īpašumam „Dorītes”. 

5. Zemes jautājumi. 

6. Par autoceļu V47 pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bairīši” par centrālā ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīkla izveidi Druvas ielā. 

8. Par dalīto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu Ādažu ciemā. 

9. Par atbalstu Ādažu novada jaunsargu vienībai. 

10. Par atbalstu Ādažu vidusskolas skolēniem ar mācīšanas traucējumiem. 

11. Par projektu „Mūzikas instrumentu un atskaņošanas aprīkojuma iegāde Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādei”. 

12. Par saistošo noteikumu projektu „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

13. Par atbalsta konkursam iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto projektu 

vērtēšanas rezultātiem un projektu apstiprināšanu. 

14. Par 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

15. Izvērtējums par pašvaldības autobusa iespējamo iegādi, izmantošanu un uzturēšanu. 

16. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. 

17. Par grozījumiem nolikumā „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšana un izlietošana Ādažu novada pašvaldības iestādēs”. 

18. Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. 

19. Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresa rezolūciju „Par priekšlikumiem politisko 

partiju priekšvēlēšanu programmām”. 

20. Par neatbrīvotā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. 

21. Par domes š.g. 24.jūnija sēdes pārcelšanu uz š.g. 25.jūniju. 

 

1. Par nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Āķi” atsavināšanu 

V.KUKS ziņo, ka Attīstības komitejas š.g. 13.maija sēdē tika izskatīts jautājums par 

nekustāmā īpašuma „Āķi”, Baltezers, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 013 0271, kas 

sastāv no zemes gabala 0,8512 ha platībā, atsavināšanu un nolemts uzdot Ādažu novada 

domes (turpmāk – dome) Juridiskajai un iepirkuma daļai sadarbībā ar domes Būvvaldi 

sagatavot lēmuma projektu par pašvaldībai piederošā zemes gabala „Āķi” atsavināšanu. 

Informē, ka skiču projekts ir izstrādāts saskaņā ar Plānošanas un arhitektūras uzdevumu un 

saskaņots ar domes būvvaldi, parāda deputātiem skiču projektu. Atgādina, ka Attīstības 

komitejas sēdē izskanēja priekšlikums nodot atsavināšanai zemes gabalu, uz kura ir uzbūvētas 

divas atpūtas mājas. Uzskata, ka šajā gadījumā SIA „Makšķernieku klubs Pasaule” tiks 

apgrūtināta tālāka projekta attīstība (ņemot vērā nepieciešamību projekta attīstībai piesaistīt 

investorus un ņemt ilgtermiņa aizņēmumus bankās). Vērš uzmanību, ka nomas līgums ar SIA 

„Makšķernieku klubs Pasaule” ir noslēgts līdz 2025.gada beigām. Uzskata, ka deputātiem ir 

jāpieņem konceptuāls lēmums par „Āķi” atsavināšanu vai paturēšanu to pašvaldības īpašumā. 

Ja tiks pieņemts lēmums par īpašuma atsavināšanu, tad deputātiem būs jāvienojas arī par 

noteikto nosacījumu iekļaušanu lēmumā. 

M.DADZE informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz nekustamā īpašuma „Āķi” 

atsavināšanu. Uzskata, ka lietderīgi atsavināšanai nodot visu zemes gabalu, lai neveidojas ēku 

un zemes īpašumu atsevišķi objekti. Gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums atsavināt tikai zemes 

gabalu, uz kura ir uzbūvētas divas atpūtas mājas, tad ir jāņem vērā nomas līgums, kas paredz 

līdz 2025.gada beigām iznomāt nekustamo īpašumu „Āķi”. 

Plkst. 14.11 sēdē piedalās L.PUMPURE. 

V.BULĀNS lūdz skaidrot, vai lēmumā var paredzēt, ka atsavināto nekustāmo īpašumu 

nedrīkst dalīt gabalos. 
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M.DADZE informē, ka šāds nosacījums ir paredzēts lēmuma projektā un ierosina izskatīt 

atsevišķi katru no lēmuma projekta punktiem. Iepazīstina deputātus ar lēmuma projekta 

punktu, kas nosaka pircēja apņemšanos, proti, nodrošināt, ka nekustamais īpašums un uz tā 

uzceltās būves tiks izmantotas vienīgi atpūtas un sporta pakalpojumu sniegšanai un īpašums 

būs pieejams jebkurai personai, kā arī tiks nodrošināta iespēja jebkurai personai bez maksas 

novietot transportlīdzekli nekustamajā īpašumā izbūvētajā stāvvietā, kā arī citus īpašuma 

izmantošanas nosacījumus. Uzskata, ka svarīgi paredzēt arī punktu par sankcijām (līgumsodu, 

atkāpšanās no līguma u.tml.) par nosacījumu nepildīšanu. 

E.S. informē, ka vēlas realizēt projekta trešo kārtu, kam nepieciešama investoru piesaiste, 

tāpēc ierosina domei pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Āķi” atsavināšanu. 

M.DADZE lūdz informēt par projekta īstenošanai (atpūtas kompleksa būvniecībai) 

nepieciešamo laiku. 

E.S. skaidro, ka nevar noteikt precīzu projekta īstenošanai nepieciešamo laiku, jo tas esot 

atkarīgs arī no Būvvaldes darba (tai skaitā no iesniegto dokumentu saskaņošanas laika). 

M.DADZE norāda, ka sākot no 2005.gada marta projekta īstenošanā nekas nav izdarīts, līdz 

ar to ir nepieciešams līgumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu noteikt veicamo darbu 

izpildes laiku un to neizpildes gadījumā lauzt līgumu ar pircēju. 

K.TINAMAGOMEDOVA ierosina līgumā noteikt, ka nekustamais īpašums tiek pārdots uz 

nomaksu līdz pieciem gadiem. 

J.RUKS vērš uzmanību, ka ja piecu gadu laikā pircējs veiks projekta īstenošanas darbus pat 

minimālajā apmērā, domei, viņaprāt, ir pienākums pagarināt līgumu, jo tas ir liels investīciju 

projekts. 

J.ANTONOVS lūdz skaidrot domes rīcību, ja līgumā norādītajā piecu gadu laikā netiks veikti 

pietiekamā apmērā darbi. 

M.DADZE ierosina līgumā noteikt laiku, kad jābūt uzsāktiem noteiktiem darbiem un noteikt 

darbu sarakstu, ko ir jāizdara piecu gadu laikā. 

N.ZVIEDRIS vērš uzmanību, ka ja līgumā noteikt termiņu, piemēram 10 gadi (līdz brīdim, 

kad beidzas nomas līguma darbības termiņš), tad būvniecība var turpināties 10 gadus. 

D.MEDNIECE ierosina līgumā precīzi definēt „darba uzsākšanas” terminu (konkrēti minēt 

nepieciešamo darbu sarakstu), kā arī nodrošināt, ka būvniecības laikā publiskā pludmale būtu 

publiski pieejama. Vērš uzmanību, ka būvniecība sākas ar būvatļaujas saņemšanu un uzskata, 

ka tādu būvi, kas ir norādīta skiču projektā, var uzcelt divu gadu laikā. 

E.S. uzskata, ka divu gadu laikā nav iespējams uzcelt skiču projektā norādīto būvi un informē, 

ka SIA „Makšķernieku klubs Pasaule” būs vajadzīga pašvaldības palīdzība pludmales 

labiekārtošanai – krasta līmeņa izlīdzināšanai. 

P.BALZĀNS rāda neizpratni par nepieciešamību domes sēdes laikā izrunāt līgumā 

iekļaujamos nosacījumus (uzskatā, ka tas ir domes Administrācijas uzdevums). 

M.DADZE skaidro, ka līgumā iekļaujamiem nosacījumiem ir jābūt saskaņotiem domes sēdē, 

tikpat kā jābūt pieņemtam lēmumam par nekustamā īpašuma „Āķi” atsavināšanu vai 

paturēšanu pašvaldības īpašumā. Uzskata, ka abi jautājumi ir skatāmi vienkopus. 

K.TINAMAGOMEDOVA ierosina konceptuāli balsot par nekustamā īpašuma „Āķi” 

atsavināšanu vai paturēšanu pašvaldības īpašumā un tad, ja deputāti nobalsos par īpašuma 

atsavināšanu, vienoties par nosacījumiem, ko jāiekļauj nekustamā īpašuma pirkuma līgumā. 

M.DADZE uzskata, ka jābalso kopā ar nosacījumiem, jo kad persona iegūst īpašumā 

nekustāmo īpašumu, tad nomas līguma darbība izbeidzas. 
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N.ZVIEDRIS ierosina nobalsot par lēmuma projekta 1.punktu: nodot atsavināšanai Ādažu 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Āķi”, Baltezers, Ādažu novads, kadastra 

numurs 8044 013 0271, kas  sastāv no zemes gabala 0,8512 ha platībā, normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

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

NOLEMJ: 

nodot atsavināšanai Ādažu novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Āķi”, 

Baltezers, Ādažu novads, kadastra numurs 8044 013 0271, kas  sastāv no zemes gabala 

0,8512 ha platībā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

M.DADZE vērš uzmanību lēmuma projekta 2.punktam: uzdot Ādažu novada pašvaldības 

mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai veikt visas nepieciešamās darbības nekustamā 

īpašuma „Āķi” novērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem un apstiprināt nekustamā 

īpašuma nosacīto cenu, ievērojot, ka nekustamā īpašuma novērtēšanai tiek pieaicināti vismaz 

divi sertificēti un neatkarīgi vērtētāji. 

P.BALZĀNS ierosina atbalstīt lēmuma projekta 2.punktu. 

K.DĀVIDSONE uzskata, ka nekustamā īpašuma novērtēšanai var pieaicināt vienu sertificētu 

un neatkarīgu vērtētāju, šādi ieekonomējot pašvaldības līdzekļus nekustāmā īpašuma vērtētāja 

pakalpojumu apmaksai. 

K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka īpašums ir ekskluzīvs un dārgs zemes gabals pie 

ūdenstilpes, tāpēc, lai noteiktu objektīvu nosacīto cenu, ir nepieciešams vismaz divu 

sertificētu un neatkarīgu vērtētāju vērtējums. 

J.ANTONOVS lūdz skaidrot, ka veidosies nosacītā cena, ja tiks saņemts divu vērtētāju 

vērtējums. 

E.PLŪMĪTE ierosina noteikt nosacīto cenu ne mazāku, ka vērtējuma maksimālā cena. 

M.DADZE ierosina nosacīto cenu noteikt kā vidējo starp diviem vērtējumiem. 

E.ŠĒPERS ierosina pirkuma līgumā paredzēt, ka nekustamais īpašums tiek pārdots uz 

nomaksu līdz pieciem gadiem par maksimālo nekustamā īpašuma vērtējuma cenu. 

V.BULĀNS lūdz skaidrot, vai ir nepieciešams domes lēmums par nosacīto cenu. 

M.DADZE skaidro, ka ja dome vēlas pieņemt lēmumu par nosacīto cenu, tad šādu jautājumu 

var iekļaut domes sēdes darba kārtībā, bet šādu uzdevumu var uzdot šim nolūkam izveidotajai 

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijai. 

N.ZVIEDRIS ierosina balsot par sagatavoto lēmuma projektu, ņemot vērā sēdes laikā 

izrunāto. 

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

NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par nekustamā īpašuma „Āķi” atsavināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.130 parakstīšanai  

2. Teritorijas plānošanas jautājumi 

2.1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

2.1.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Ūbeļu ielā 8 lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana vai iesnieguma noraidīšana 

S.GRĪNBERGS ziņo par L.R. (adrese) š.g. 11.marta iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/1097-R) ar lūgumu atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamajam īpašumam 

Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Ūbeļu ielā 8 (kad. apz. 8044 011 0180) ar mērķi pamatot 

funkcionālā zonējuma maiņu no darījumu iestāžu apbūves zonas uz dzīvojamās apbūves 

teritoriju. Vērš uzmanību, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 
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13.maija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

nekustamā īpašuma Ūbeļu ielā 8 lokālplānojuma izstrādāšanai” un lēmuma projekts „Par 

darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ūbeļu ielā 8 lokālplānojuma 

izstrādāšanai” ierosina pieņemt minētos lēmumus. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.131 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam  

1. Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Ūbeļu ielā 8” un lēmumu Nr.140 „Par darba uzdevuma 

apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ūbeļu ielā 8 lokālplānojuma izstrādāšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.131 un lēmumu Nr.140 parakstīšanai. 

2.2. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu 

2.2.1. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Timroti” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo par D.A. (adrese) š.g. 31.janvāra pieteikumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/1542-A) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Kadagas ciemā „Timroti” (kad. apz. 8044 005 0096) ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu. 

Vērš uzmanību, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.maija 

sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Timroti”” un ierosina pieņemt 

minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Timroti””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.132 parakstīšanai. 

2.2.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 30 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo par M.B. (adrese) š.g. 28.aprīļa pieteikumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/1929-B) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Ādažu ciemā Rīgas gatvē 30 (kad. apz. 8044 007 0059) ar mērķi veikt zemesgabala 

sadalīšanu. Vērš uzmanību, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 

13.maija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju izstrādāt zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 30” un 

ierosina pieņemt minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 30”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.133 parakstīšanai. 

Plkst. 14.53 sēdē piedalās A.BRŪVERS. 

2.3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

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

projekta apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo par I.F. (adrese) š.g. 9.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1833-

F) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Birznieku ciema 

nekustamajam īpašumam „Freimaņu Strēlnieki” (kad. apz. 8044 004 0011). Vērš uzmanību, 

ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.maija sēdē. Informē, ka ir 

sagatavots lēmuma projekts „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Birznieku ciema 

nekustamajiem īpašumiem „Freimaņu Strēlnieki” apstiprināšanu” un ierosina pieņemt minēto 

lēmumu. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Birznieku ciema 

nekustamajiem īpašumiem „Freimaņu Strēlnieki” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.134 parakstīšanai. 

2.3.2. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Vizmas 1”, „Vizmas 2”, „Ezerlīči” un 

„Ezerviļņi” zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo par A.J. (adrese) 06.05.2014. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/14/1983-

L; 06.05.2014.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada 

Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Vizmas 1” (kad.apz. 8044 013 0206), „Vizmas 

2” (kad.apz. 8044 013 0205), „Ezerlīči” (kad.apz. 8044 013 0109) un „Ezerviļņi” (kad.apz. 

8044 013 0107 un 8044 013 0375). Vērš uzmanību, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 13.maija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes 

ierīcības projekta Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Vizmas 1”, 

„Vizmas 2”, „Ezerlīči” un „Ezerviļņi” apstiprināšanu” apstiprināšanu” un ierosina pieņemt 

minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Baltezera ciema 

nekustamajiem īpašumiem „Vizmas 1”, „Vizmas 2”, „Ezerlīči” un „Ezerviļņi” 

apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.135 parakstīšanai. 

3. Būvniecība, būvprojektēšana 

3.1. Ziņojums par paredzētās būves publiskās apspriešanas rezultātiem, TELE 2 

tornis, Kadagas Tornis, Kadaga, Ādažu novads 

3.2. Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem, koku ciršanas ieceri, 

pašvaldībai piederošo ceļu rekonstrukcijas ietvaros 

D.MEDNIECE ierosina izskatīt domes sēdes darba kārtības 3.1. un 3.2.apakšpunktu kopā un 

ziņo, ka jautājums par paredzētās būves publiskās apspriešanas rezultātiem un par publiskās 

apspriešanas rezultātiem, koku ciršanas ieceri, pašvaldībai piederošo ceļu rekonstrukcijas 

ietvaros ir izskatīts Attīstības komitejas š.g. 13.maijā. Informē, ka plānotā būvniecības iecere 

atbilst teritorijas plānojumā noteiktajam zemes un būvju izmantošanas veidam, ir atbalstāma 

un projektu var attīstīt tālāk, kā arī ir izpildīti visi nosacījumi, lai saskaņotu ceļu 

rekonstrukcijas projektu. 

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

Pieņemt zināšanai ziņojumu par būvniecības ieceres – mobilo sakaru torņa būvniecību Ādažu 

novada, Kadagā, īpašumā „Kadagas tornis” un ziņojumu par publiskās apspriešanas 

rezultātiem, koku ciršanas ieceri, pašvaldībai piederošo ceļu rekonstrukcijas ietvaros. 

4. Par ceļa ierīkošanu cauri nekustamajam īpašumam „Dorītes” 

V.KUKS ziņo par E.Z. pilnvarotās pārstāves I.V. iesniegumu par ceļa ierīkošanu cauri 

nekustamajām īpašumam „Dorītes” (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1363-V) un informē, ka 

jautājums tika vairakkārt skatīts komiteju un domes sēdēs 2013.gadā un pēdējo reizi – 

Attīstības komitejas š.g. 13.maija sēdē. Pamatojoties uz Attīstības komitejas sēdē nolemto – 

noskaidrot nekustamā īpašuma „Dorītes” zemes gabala, uz kā ir plānots ierīkot ceļu, 

kadastrālo vērtību – tika sagatavota izziņa par nekustāmo īpašumu „Dorītes”. Informē, ka 

atsavināmās zemes 0,0306 ha platība kadastrālā vērtība ar nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi – satiksmes infrastruktūras zeme, lietošanas mērķa kods 1101, sastāda 23.49 EUR. 

Plkst. 14.58 sēdē piedalās M.SPRINDŽUKS. 

V.KUKS informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma „Dorītes” daļas 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām” un ierosina deputātiem pieņemt konceptuālu lēmumu - 

atbalstīt vai neatbalstīt nekustamā īpašuma „Dorītes” (kadastra Nr.8044 014 0061) daļas 
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0,0306 ha platībā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām (caurbraucamā ceļa būvniecībai uz 

kaimiņu nekustamajiem īpašumiem). Vērš uzmanību, ka pieņemot lēmumu par nekustamā 

īpašuma atsavināšanu tiks radīts precedents, uz kā pamata citu nekustamo īpašumu īpašnieki 

līdzīgajā situācijā var lūgt pašvaldībai atpirkt tiem piederošo nekustamo īpašumu. 

K.TINAMAGOMEDOVA uzskata, ka dome nevar pieļaut situāciju, kad nekustamā īpašuma 

īpašnieki lūgs viņiem samaksāt par atsavināmo īpašumu (pastāv varianti, kad īpašnieks var 

nodot nekustamo īpašumu domei bezatlīdzības lietošanā vai dāvināt) un ierosina sagaidīt 

tiesas lēmumu uz kā pamata pieņemt lēmumu. 

K.DADZĪTE informē, ka pirmā instances tiesa nolēma, ka ceļš cauri nekustamajām 

īpašumam „Dorītes” ir „vēsturisks”, bet tas nav iezīmēts nevienā no reģistriem. Abas puses 

pārsūdzēja pirmās instances tiesas lēmumu. Informē, ka 2011.gadā dome pieņēma lēmumu 

noraidīt sagatavoto lēmuma projektu par konceptuālu atbalstu daļas no nekustamā īpašuma 

„Dorītes” atsavināšanai sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Uzskata, ka nav juridiska 

pamatojuma vēlreiz pieņemt lēmumu par šo jautājumu, jo lietas apstākļi nav manījusies. 

Uzskata, ka tas ir pušu konflikts (problēma ir lielāka par nepieciešamību braukt pa norādīto 

ceļu) un jābūt mediācijas procesam, kas palīdzes pusēm vienoties. Atkārtoti ierosina I.Veipai 

panākt mierizlīgumu ar prasītājiem, tad pašvaldībai būs precedents, ka uz tiesas sprieduma 

pamata tiek pirkta zeme ar servitūtu. Informē, ka par servitūta uzturēšanu jārūpējas ceļa 

īpašniekam. 

J.RUKS uzskata, ka katru konkrētu situāciju ir jāatrisina, negaidot tiesas spriedumu. 

N.ZVIEDRIS ierosina balsot par nekustamā īpašuma „Dorītes” (kadastra Nr.8044 014 0061) 

daļas 0,0306 ha platībā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām. 

Atklāti balsojot, ar 1 balsīm „par” (J.RUKS), „pret” – 7 (J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, 

A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, K.TINAMAGOMEDOVA), „atturas” – 

7 (P.BALZĀNS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ: 

neatbalstīt nekustamā īpašuma „Dorītes” (kadastra Nr.8044 014 0061) daļas 0,0306 ha platībā 

atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – caurbraucamā ceļa būvniecībai uz kaimiņu 

nekustamajiem īpašumiem. 

5. Zemes jautājumi 

5.1. Par zemes piešķiršanu nomā 

5.1.1. V.KUKS ziņo par L.G., (adrese), š.g. 22.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/1826) par mazdārziņa zemesgabala Kadagas ciemā „Vinetas” 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 un 17. un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim L.G. „Vinetas” (kadastra apz.8044 005 0090) 

daļu,  mazdārziņa Nr.13A zemesgabalu  0,046 ha platībā, personīgas palīgsaimniecības 

uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam atļauto izmantošanas mērķi – zeme uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.   

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 



 8 

5.1.2. V.KUKS ziņo par I.S., (adrese), š.g. 16.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2220) par mazdārziņa zemesgabala Kadagas ciemā „Vinetas” 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 un 17. un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim I.S. „Vinetas” (kadastra apz.8044 005 0090) 

daļu,  mazdārziņa Nr.13 zemesgabalu  0,046 ha platībā, personīgas palīgsaimniecības 

uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam atļauto izmantošanas mērķi – zeme uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

5.1.3. V.KUKS ziņo par L.Š., (adrese), š.g. 15.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2208) par mazdārziņa zemesgabala Alderu ciemā „Alkšņi” 6C 0,013 ha platībā 

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 un 17. un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim L.Š. „Alkšņi 6A” (kadastra apz.8044 014 

0290) daļu,  mazdārziņa Nr.6C zemesgabalu  0,013 ha platībā, personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam atļauto izmantošanas mērķi – zeme uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

5.1.4. V.KUKS ziņo par S.D., (adrese), š.g. 20.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2267) par mazdārziņa zemesgabala „Mežezeriņi” Divezeru ciemā 0,2 ha platībā 

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 un 17. un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim S.D. „Mežezeriņi” (kadastra apz.8044 002 

0189) zemesgabalu  0,2 ha platībā, personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam atļauto izmantošanas mērķi – zeme uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 
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5.2. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu 

V.KUKS ziņo par nepieciešamību precizēt domes š.g. 22.aprīļa sēdes protokola Nr.9 §.17.2. 

lēmuma lemjošās daļas 1.punktā noteikto kļūdaino zemes vienības daļas platību. 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 š.g. 22.aprīļa sēdes protokola Nr.9 §17.2. lēmuma lemjošās 

daļas 1.punktā noteikto kļūdaino zemes vienības daļas platību un izteikt lēmuma 1.punktu 

šādā redakcijā:  

„1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim K.K. mazdārziņa „Alkšņi 6A”, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0290 daļu 0,026 ha platībā personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai.”. 

5.3. Par zemes vienības atdalīšanu 

5.3.1. V.KUKS ziņo par L.K.-O. š.g. 21.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2282) ar 

lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Selgas” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 

8044 011 0032 ar nosaukumu „Kelvini” nolūkā izveidot jaunu nekustamā īpašuma objektu. 

Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 4.punktu,  

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

Piekrist Ādažu novada nekustamā īpašuma „Selgas” (kadastra Nr. 8044 003 0126) 

sadalīšanai, atdalot no īpašuma zemes vienību 2,24 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 

011 0032, izveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu ar nosaukumu (adresi) „Kelvini”, 

Ādaži, Ādažu novads.  

6. Par autoceļu V47 pārņemšanu pašvaldības īpašumā 

J.DUNDURS ziņo par SIA „EuroLatCapital” š.g. 9.maija iesniegumu (Rēg. Nr. ADM/1-

18/14/2075-E) par autoceļa V47 pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Informē, ka Attīstības 

komitejas š.g. 13.maija sēdē tika pieņemts lēmums neatbalstīt autoceļa V47 pārņemšanu 

pašvaldības īpašumā. 

J.RUKS uzskata, ka autoceļu V47 var pārņemt pašvaldības īpašumā tikai tad, kad projekts būs 

pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā. 

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

Neatbalstīt autoceļa V47 pārņemšanu pašvaldības īpašumā. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi īpašumam „Bairīši” par centrālā 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla izveidi Druvas ielā 

J.TIĻČIKS ziņo par L.N. š.g. 30.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1973-N) par 

centralizētu ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla izveidi. Informē, ka jautājums ir atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 13.maija sēdē un aicina pieņemt sagatavoto lēmuma projektu „Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.136 parakstīšanai. 

8. Par dalīto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu Ādažu ciemā 

D.POPOVS informē, ka Attīstības komitejas š.g. 13.maija sēdē tika pieņemts lēmums ierīkot 

lielo dalīto atkritumu savākšanas laukumu vai nu Kadagas veco attīrīšanas ietaišu teritorijā vai 

Kadagas katlu mājā. Izvērtējot abus variantus, tai skaitā esošo un plānoto infrastruktūru un 

nepieciešamo darba apjomu lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanai (tai skaitā 
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pievadceļi), secināts, ka labākā vieta laukuma ierīkošanai ir Kadagas veco attīrīšanas ietaišu 

teritorija. 

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

1. Apstiprināt lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu Kadagas veco 

attīrīšanas ietaišu teritorijā. 

2. Domes Saimniecības un infrastruktūras daļai un domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 

nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un darbu organizēšanu sakarā ar 

lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu Kadagas veco attīrīšanas ietaišu 

teritorijā. 

9. Par atbalstu Ādažu novada jaunsargu vienībai 

I.PĒTERSONE ziņo, ka jautājums par atbalstu Ādažu novada jaunsargu vienībai tika 

atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 7.maija sēdē un Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 20.maija sēdē. Informē, ka tika pieņemts lēmums 

konceptuāli atbalstīt Jaunsardzes kustību Ādažos, piešķirot finansējumu 450 EUR apmērā 

baseina apmeklējumam līdz 2014.gada beigām. 

G.PORIETIS informē, ka finanšu stabilizācijas procesa uzraugs neatbalsta finansiālās 

palīdzības piešķiršanu, bet piedāvā izskatīt iespēju sniegt Jaunsardzei kādu tai nepieciešamo 

pakalpojumu. 

M.DADZE informē, ka Ādažu novada domes š.g. 28.janvāra nolikums „Par finansējuma 

piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Ādažu novadā” (turpmāk – 

Nolikums) nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību sporta veidiem. Ierosina izskatīt iespēju 

izņēmuma kārtā nodrošināt Jaunsardzei bezmaksas nodarbības baseinā Ādažu sporta skolā. 

J.ANTONOVS neatbalsta M.Dadzes ierosinājumu, uzskatot, ka šajā gadījumā tiks radīts 

precedents pieprasīt papildu finansējumu pretī Nolikumā noteiktajai kārtībai. 

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka jautājumu par atbalstu Jaunsardzei ir jārisina Aizsardzības 

ministrijai, jo šai kustībai, viņaprāt, ir liels potenciāls. Uzskata, ka ir jāpopularizē pati 

Jaunsardzes kustība, nevis iespēja bezmaksas apmeklēt baseinu. 

P.BALZĀNS pievienojas M.Sprindžuka teiktajam un ierosina konceptuāli atbalstīt 

Jaunsardzes kustību Ādažos. 

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

Konceptuāli atbalstīt Jaunsardzes kustību Ādažos. 

10. Par atbalstu Ādažu vidusskolas skolēniem ar mācīšanas traucējumiem 

I.PĒTERSONE ziņo, ka jautājums par atbalstu Ādažu vidusskolas skolēniem ar mācīšanas 

traucējumiem tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 20.maija 

sēdē (nolemts: atbalstīt finansējuma piešķiršanu 940 EUR mēnesī Ādažu vidusskolai divu 

pagarinātas dienas grupas skolotāja amata vienību darba samaksas nodrošināšanai ar š.g. 

1.oktobri). 

M.SPRINDŽUKS atbalsta un uzskata, ka jautājumu par atbalstu skolēniem ar mācīšanas 

traucējumiem ir jārisina valsts līmenī. Ierosina domei sagatavot un nosūtīt vēstuli Izglītības un 

zinātnes ministrijai ar ierosinājumu politiski risināt šo problēmu, kā arī paredzēt valsts 

dotācijas mācību iestādēm, kurās mācās skolēni ar mācīšanas traucējumiem. 

I.PĒTERSONE vērš uzmanību, ka mērķdotācijas ir paredzētas tikai tiem vecākiem, kuru 

bērniem ar Valsts Pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – VPMK) slēdzienu ir 

konstatēti mācīšanas traucējumi. Uzskata, ka lielākā vecāku daļa nevēršas pēc palīdzības uz 

VPMK, tāpēc šādas problēmas ir jārisina mācību iestādēm, kurās mācās skolēni ar mācīšanas 

traucējumiem. 
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Plkst. 15.38 E.PLŪMĪTE atstāj sēdi. 

M.SPRINDŽUKS atkārtoti norāda, ka, viņaprāt, šo problēmu ir jārisina Izglītības un zinātnes 

ministrijai. 

Plkst. 15.39 V.BULĀNS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (E.PLŪMĪTE un 

V.BULĀNS atstāja sēdi) KOMITEJA NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ādažu vidusskolai divu pagarinātas 

dienas grupas skolotāja amata vienību darba samaksas nodrošināšanai. 

2. Domes finansistei sagatavot nepieciešamos grozījumus pašvaldības budžetā. 

Plkst. 15.40 E.PLŪMĪTE atgriežas sēdē. 

11. Par projektu „Mūzikas instrumentu un atskaņošanas aprīkojuma iegāde Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādei” 

I.PĒTERSONE ziņo, ka jautājums par projekta „Mūzikas instrumentu un atskaņošanas 

aprīkojuma iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei” īstenošanu tika atbalstīts Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 20.maijā sēdē. Atgādina, ka sakarā ar LEADER 

iesniegtā projekta noraidīšanu, Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde lūdz izskatīt iespēju 

projektu īstenot par pašvaldības līdzekļiem. Informē, ka Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

2014.gada budžetā projektam tika paredzēts finansējums 2917 EUR apmērā. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi) 

KOMITEJA NOLEMJ: 

1. Atbalstīt projekta „Mūzikas instrumentu un atskaņošanas aprīkojuma iegāde Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādei” īstenošanu par pašvaldības līdzekļiem. 

2. Domes Finansistam sagatavot nepieciešamos grozījumus pašvaldības budžetā. 

12. Par saistošo noteikumu projektu „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

I.PĒTERSONE ziņo, ka saistošo noteikumu projekts „Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

(turpmāk – Saistošie noteikumi) tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas š.g. 20.maijā sēdē. 

Plkst. 15.43 V.BULĀNS atgriežas sēdē. 

G.PORIETIS vērš uzmanību, ka ir noraidīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – VARAM) iebildums par Saistošo noteikumu 10.punktu par bērnu 

reģistrāciju divu pakāpju reģistrā. Informē, ka domes Juridiskā un iepirkuma daļa sagatavoja 

šādu pamatojumu bērnu reģistrācijai divu pakāpju reģistrā: 

1) Likuma „Par pašvaldībām” 15.pants nosaka pašvaldības autonomās funkcijas, tai skaitā 

gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana 

ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.), kas 

nozīmē, ka pašvaldībai jānodrošina savas administratīvās teritorijas iedzīvotāju tiesības, kas 

dzīvo un ir deklarēti attiecīgajā pašvaldībā, jo iedzīvotāji maksā pašvaldībai nodokļus. 

2) Izglītības likuma 17.panta pirmā daļa nosaka, ka katras pašvaldības pienākums ir 

nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju 

iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē. 

3) Administratīvā procesa likuma 6.pants vienlīdzības principu skaidro šādi: pastāvot 

vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādus lēmumus 

neatkarīgi no apstākļiem. Vienlīdzības princips piemērojams vienādi tiem, kas atrodas 

vienādos faktiskos un tiesiskos apstākļos, t.i., visiem bērniem, kuri  ir deklarēti Ādažu novadā, 
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ja nav deklarēti, tad visiem tiem ir citi faktiskie un tiesiskie apstākļi un pašvaldības pienākums 

ir nodrošināt visiem tiem vienādus nosacījumus, nevis nodrošināt vienlīdzīgu pieeju visiem 

bērniem visā valstī, ja attiecīgā funkcija piekrīt pašvaldībai. Pašvaldībai pirmajām kārtām 

jārūpējas par savas pašvaldības bērniem, lai tiem būt iespēja iegūt pirmsskolas izglītību.   

4) Kad pašvaldība pieņēma šobrīd spēkā esošos saistošos noteikumus, tieši VARAM 

norādījums bija, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt savā administratīvajā teritorijā deklarētajiem 

bērniem prioritāras tiesības apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi rindu gadījumā, līdztekus 

paredzot iespēju šo iestādi apmeklēt arī citās pašvaldībās deklarētajiem bērniem (piemēram, 

veidojot otrās pakāpes rindu) (RAPLM 2009.gada 6.oktobra vēstule Nr. 2.1-06e/6955). 

5) Arī LR Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) ir devusi ieteikumus par 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem (IZM 2011.gada 6.aprīļa vēstule Nr. 1-10/2177), kur  

norādīja, ka priekšrocība uzņemšanai izglītības iestādē ir bērnam, kuram dzīves vieta ir 

deklarēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

Tā kā pašvaldībā joprojām pastāv rinda uz vietām pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī ņemot 

vērā iepriekš minēto, pašvaldība nepiekrīt svītrot Saistošo noteikumu 10.punktu. 

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

1. Pieņemt Saistošos noteikumus Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

2. Sagatavot Saistošos noteikumus Nr.11 parakstīšanai. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļai nosūtīt VARAM Saistošos noteikumus Nr.11 

saskaņošanai. 

13. Par atbalsta konkursam iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” iesniegto 

projektu vērtēšanas rezultātiem un projektu apstiprināšanu 

K.BERĶE ziņo, ka jautājums par atbalsta konkursam iesniegto projektu vērtēšanas 

rezultātiem un projektu apstiprināšanu tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas š.g. 20.maija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par projektu 

apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām 

„Sabiedrība ar dvēseli”” un ierosina pieņemt minēto lēmumu. 

P.BALZĀNS lūdz informēt, vai ir saņemta atbilde no Latvijas Pašvaldību savienības ar 

skaidrojumu, kā jārīkojas domei projekta „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros, kur nauda tiek 

piešķirta privātpersonām, ņemot vērā VARAM viedokli par pašvaldības finanšu līdzekļu 

piešķiršanu biedrībām. 

K.BERĶE informē, ka atbilde no Latvijas Pašvaldību savienības nav saņemta, bet ierosina 

konceptuāli atbalstīt pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu konkursā iesniegto projektu 

realizācijai, norādot, ka finanšu līdzekļi projektu īstenošanai tiks piešķirti tikai tad, kad pilnībā 

tiks noskaidrota situācija. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu 

atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.137 parakstīšanai. 

14. Par 2013.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

G.PORIETIS ziņo, ka saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2010.gada 

5.maija noteikumiem „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem” pašvaldībai ir jāsagatavo 

un jāapstiprina publiskais pārskats par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada jūnija beigām. 

Informē, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir sagatavots „Ādažu novada pašvaldības 

2013.gada publiskais pārskats” un ierosina to apstiprināt. 

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

Apstiprināt „Ādažu novada pašvaldības 2013.gada publisko pārskatu”. 
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15. Izvērtējums par pašvaldības autobusa iespējamo iegādi, izmantošanu un uzturēšanu 

G.PORIETIS ziņo, ka ir sagatavots izvērtējums par pašvaldības autobusa iespējamo iegādi, 

izmantošanu un uzturēšanu (turpmāk – Izvērtējums). Iepazīstina deputātus ar Izvērtējumu 

(protokola 1.pielikums). 

Plkst. 16.00 K.TINAMAGOMEDOVA atstāj sēdi. 

E.ŠĒPERS apšauba G.Porieša veikto aprēķinu precizitāti un prezentē paša veiktos aprēķinus, 

pamatojoties uz G.Porieša Izvērtējumā norādītājiem datiem. Secina, ka faktiskās izmaksas, 

pašvaldībai iegādājoties autobusu, ir zemākās, nekā ir norādītas Izvērtējumā. 

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka jābūt efektivitātes mērogam, jo vienā dimensijā autobusa 

iegāde var izskatīties lētāka, bet ir jādomā arī par autobusa un ar to saistīto jautājumu 

(autobusa autovadītāji, tehniskā apkope, autobusa noslogotība u.c.) pārvaldi. 

P.BALZĀNS pauž viedokli, ka viena autobusa iegāde nespēj atrisināt pašvaldības un 

pašvaldības iestāžu vajadzības un uzskata, ka finansiāli un saimnieciski izdevīgāk pašvaldībai 

pirkt ārpakalpojumu. 

E.ŠĒPERS informē, ka ja tiks secināts, ka eksperimentālais maršruts skolēnu pārvadājumiem 

nav attaisnojis sevi un tādējādi tiks slēgts, tad skolēnu no Stapriņiem un Podniekiem 

pārvadājumiem var izmantot pašvaldības autobusu. 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt iespēju veidot struktūru ar vairākiem autobusiem un 

noteikt tās pārvaldīšanas kārtību. Informē, ka Carnikavas pašvaldībā ir izveidota struktūra 

(Carnikavas Komunālserviss), kas pārvalda šos jautājumus un lūdz skaidrot, kurš domē 

pārvaldīs šo funkciju. 

L.PUMPURE ierosina apzināt Siguldas pašvaldības pieredzi autoparka pārvaldē. 

E.ŠĒPERS informē, ka viņa aprēķināšanas modelī ir iekļauti arī administratīvie izdevumi. 

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka ja ir izstrādāts saimnieciskais modelis, tad šādu struktūru var 

veidot domē. 

I.PĒTERSONE ierosina apzināt pašvaldības iestāžu vajadzības par autotransporta 

pakalpojumiem un, balstoties uz rezultātiem, pieņemt attiecīgo lēmumu kā nodrošināt 

autotransporta pakalpojumus pašvaldībā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina veidot darba grupu, kura izstrādās iespējamo autotransporta 

pakalpojumu nodrošinājuma modeli pašvaldībā ar ekonomiski pamatotiem aprēķiniem un 

piedāvā elektroniski nosūtīt visiem deputātiem E.Šēpera sagatavotos aprēķinus. 

Plkst. 16.09 K.TINAMAGOMEDOVA atgriežas sēdē. 

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

Pieņemt zināšanai Izvērtējumu par pašvaldības autobusa iespējamo iegādi, izmantošanu un 

uzturēšanu. 

16. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

G.PORIETIS ziņo, ka jautājums par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 20.maija sēdē. 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai”, kas paredz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Ierosina pieņemt minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.138 parakstīšanai. 
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17. Par grozījumiem nolikumā „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 

pieņemšana un izlietošana Ādažu novada pašvaldības iestādēs” 

G.PORIETIS ziņo, ka jautājums par grozījumiem nolikumā „Finanšu līdzekļu vai mantas 

dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ādažu novada pašvaldības iestādēs”, kas 

paredz aizstāt nolikumā norādītās summas latos ar eiro (pārrēķinot atbilstoši Latvijas Bankas 

apstiprinātajam valūtas kursam), ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas 

š.g. 20.maija sēdē. Ierosina apstiprināt minētos grozījumus. 

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

1. Apstiprināt grozījumus nolikumā „Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu 

(ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ādažu novada pašvaldības iestādēs”. 

2. Sagatavot grozījumus Nr.10 parakstīšanai. 

18. Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā 

G.PORIETIS ziņo, ka jautājums par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas š.g. 20.maija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par grozījumiem 

lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”, kas paredz domes 

būvinženierim atļaut izmantot personisko transportlīdzekli darba vajadzībām un nosaka 

patērētās degvielas kompensēšanas kārtību pašvaldības darbiniekam, kurš veic prombūtnē 

esoša darbinieka aizvietošanu un darba pienākumu izpildei izmanto personīgo 

transportlīdzekli. Ierosina pieņemt minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.139 „Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.139 parakstīšanai. 

19. Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresa rezolūciju „Par priekšlikumiem politisko 

partiju priekšvēlēšanu programmām” 

G.PORIETIS ziņo, ka ir saņemta Latvijas Pašvaldību savienības š.g. 19.maija vēstule „Par 

Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresa rezolūcijas projektu” (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2262-L). Informē, ka ir izskatījis rezolūcijas projektu un uzskata, ka domes 

priekšsēdētājs, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā, var to atbalstīt. 

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

Piekrist, ka domes priekšsēdētājs, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresā, 

atbalsta Ādažu novada pašvaldības vārdā Latvijas Pašvaldību savienības sagatavoto 

rezolūcijas projektu. 

20. Par neatbrīvotā priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu 

N.ZVIEDRIS informē, ka domes neatbrīvotā priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanu sarīkošanai 

jāievēl balsu skaitīšanas komisija. Izvirza G.Porieti, M.Dadzi un K.Žukovsku.  

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

Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: M.Dadze, G.Porietis, K.Žukovska. 

N.ZVIEDRIS aicina izvirzīt kandidatūras domes neatbrīvotā priekšsēdētāja vietnieka amatam. 

Izvirza E.Plūmītes kandidatūru. 

V.BULĀNS izvirza A.Brūvera kandidatūru. 

.............. 

Pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai, balsu skaitīšanai. 

.............. 
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Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo G.PORIETIS. Saskaņā ar 2014.gada 27.maija balsu 

skaitīšanas protokolu Nr.1 „Par balsu skaitīšanas rezultātiem Ādažu novada domes 

neatbrīvotā priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanās” (protokola pielikums Nr.2), balsu skaitīšanas 

komisija konstatēja: 

1. deputātiem izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes; 

2. par derīgām atzītas 15 vēlēšanu zīmes; 

3. nederīgu vēlēšanu zīmju nav; 

4. ir 1 (viena) vēlēšanu zīme, kurā balsots pret visiem kandidātiem; 

5. par E.Plūmīti balsojuši 7 deputāti (J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, 

E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, K.TINAMAGOMEDOVA, N.ZVIEDRIS); pret – 8 deputāti 

(P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS); 

6. par A.Brūveru balsojuši 7 deputāti (P.BALZĀNS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS); pret – 8 deputāti 

(J.ANTONOVS, A.BRŪVERS,  A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

K.TINAMAGOMEDOVA, N.ZVIEDRIS). 

Balsošanas rezultāts: Nav ievēlēts neviens kandidāts. 

21. Par domes š.g. 24.jūnija sēdes pārcelšanu uz š.g. 25.jūniju 

N.ZVIEDRIS ziņo, ka saskaņā ar domes 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 94.punktu domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 

ceturtajā otrdienā. Informē, ka domes kārtējās sēdes datums jūnijā sakrīt ar valsts svētkiem 

(Līgo) un ierosina pārcelt kārtējo domes sēdi uz š.g. 25.jūniju. 

Pēc debatēm (P.BALZĀNS, V.BULĀNS, A.BRŪVERS, N.ZVIEDRIS) deputāti vienojas 

pārcelt domes kārtējo sēdi uz š.g. 30.jūniju. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (V.BULĀNS), DOME 

NOLEMJ: 

Pārcelt domes kārtējo sēdi no š.g. 24.jūnija uz 30.jūniju. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 27.maijā, plkst. 16.45.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


