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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 30.jūnijā           Nr. 15  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: Māris SPRINDŽUKS  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 14 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, 

Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Karina SPRŪDE, Normunds ZVIEDRIS.  

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Edvīns ŠĒPERS. 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Maija DADZE, Kristīne DADZĪTE, Silvis 

GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Liene KRŪZE, Vollijs KUKS, Karīna MIĶELSONE, Guntis 

PORIETIS, Jānis TIĻČIKS. 

Uzaicinātās personas: SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS, Stapriņu ciema 

attīstītājs A.KRASTS, Ādažu Sociālā dienesta vadītāja Ieva ROZE. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt domes š.g. 30.jūnija sēdes darba kārtību ar diviem 

papildu jautājumiem: 

1. Par dāvinājuma pieņemšanu; 

2. Informatīvs ziņojums par „Upmalu” aizsargdambi, 

kā arī ierosina no darba kārtības svītrot 8.jautājumu „Par līdzfinansējuma sniegšanu VPDK 

„Sprigulis” un JDK „Sprigulis”” un skatīt to kontekstā ar 9.jautājumu „Par grozījumiem 

pašvaldības 2014.gada budžetā”. Aicina deputātus balsot. 

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

Atbalstīt divu papildu jautājumu iekļaušanu domes š.g. 30.jūnija darba kārtībā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina kā pirmo jautājumu darba kārtībā izskatīt informatīvo ziņojumu 

par „Upmalu” aizsargdambi, savukārt jautājumu par dāvinājuma pieņemšanu izskatīt pēc  

zemes jautājumiem. 

Deputāti atbalsta domes priekšsēdētāja ierosinājumu. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Informatīvs ziņojums par „Upmalu” aizsargdambi. 

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

pasākumu organizēšanai Ādažu novadā”. 

3. Teritorijas plānošanas jautājumi 

3.1. Par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšanu: 

3.1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšana tehniskās 

apbūves zonā tehniskās apbūves objekta likvidēšanas gadījumā. 
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3.2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu: 

3.2.1. Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā „Katlaplauki” lokālplānojuma 

izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana. 

3.3. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai: 

3.3.1. Nekustamo īpašumu Birznieku ciemā „Sauleslejas” un „Augšnagaiņi” 

detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

3.4. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu: 

3.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 5 zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana; 

3.4.2. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Vizbules” zemes ierīcības projekta; 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

4. Zemes jautājumi: 

4.1. Par nomas maksas samazināšanu; 

4.2. Par zemes vienību platību precizēšanu, zemes vienības atdalīšanu, piekrišanu 

zemes iegūšanai  īpašumā un par zemes starpgabalu noteikšanu. 

5. Par dāvinājuma pieņemšanu. 

6. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Wesemann” nekustamajam 

īpašumam Ūbeļu ielā 2. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Wesemann” nekustamajam 

īpašumam Ūbeļu ielā 4. 

9. Par ūdens un kanalizācijas izbūves iespējām. 

10. Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā. 

11. Par Kadagas 10 A zemes nomu. 

12. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par sadzīves atkritumu 

konteineru izvietošanu domes īpašumos. 

13. Par telpas piešķiršanu nomā Ādažu evaņģēliskajai Jēzus Kristus draudzei. 

14. Par Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

locekļa atbrīvošanu un jauna komisijas locekļa ievēlēšanu. 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

Ādažu novadā”. 

16. Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā. 

17. Darbinieku novērtēšanas noteikumi. 

18. Par grozījumiem 27.05.2014. lēmumā Nr.138 „Par finansējuma piešķiršanu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai”. 

19. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam. 

20. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu  pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas. 

– Slēgtā daļa – 

21. Ierobežotas pieejamības informācija. 

22. Ierobežotas pieejamības informācija. 

1. Informatīvs ziņojums par „Upmalu” aizsargdambi 

K.MIĶELSONE ziņo, ka Ādažu novada dome (turpmāk – dome), sadarbojoties ar Carnikavas 

novada domi pretplūdu jautājumos, ir informēta par projekta „Plūdu risku samazināšana 

Carnikavas novadā” ietvaros radušos finanšu ietaupījumu 56 248,3302 EUR apmērā un lūdz 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) novirzīt ietaupītos 

līdzekļus atbalstam pretplūdu pasākumu realizācijai Ādažu novada pašvaldības „Upmalu” 

teritorijā. Informē, ka ir plānota d/s „Upmalas” aizsargdambja rekonstrukcija 0,6 km garumā, 

paaugstinot esošo dambi no 1,40 m atzīmes (pie „Siguļu” tilta) līdz 4,60 m atzīmei. Informē 
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par paveiktajiem darbiem: 1) ir apzināti īpašnieki; 2) ir uzsākta topogrāfijas izstrāde un skiču 

projekta sagatavošana; 3) ir sagatavots iesniegums Valsts vides dienestam; 4) ir uzsākta 

Biotopu un Zivju resursu izpēte, kā arī 5) ir apzinātas vidējās dambja tekošā kilometra 

izmaksas. Aicina konceptuāli atbalstīt Upmalu aizsargdambja izbūvi par VARAM un 

pašvaldības līdzekļiem. 

J.RUKS vērš uzmanību, ka vietā, kas robežojas ar aizsargdambji, bet neiekļūst aizsargājamā 

teritorijā, atrodas 2 (divas) dzīvojamās mājas. Lūdz skaidrot, vai ir iespējams pagarināt 

aizsargdambi. 

K.MIĶELSONE skaidro, ka par pašvaldības līdzekļiem (kā atsevišķo kārtu vai projektu) var 

izbūvēt aizsargdambi minētajām dzīvojamām mājām, savukārt iepriekš minētā projekta 

ietvaros ir iespējama tikai esošā aizsargdambja rekonstrukcija. Vērš uzmanību, ka šādu 

nosacījumu nosaka Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumi Nr.899. 

M.SPRINDŽUKS ierosina vienoties par Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma 

piesaisti aizsargdambja rekonstrukcijai. Savukārt strādājot pie tehniskā projekta paredzēt 

iespēju nodrošināt plūdu draudu samazināšanas pasākumus arī iepriekš minētajām 

dzīvojamām mājām, nodrošinot 100% pašvaldības finansējumu. 

P.BALZĀNS atbalsta ierosinājumu, atkārtoti norādot, ka Eiropas Savienības struktūrfondu 

finansējums tiek piešķirts noteiktiem mērķiem, kas ir atrunāti attiecīgajos Ministru kabineta 

noteikumos. 

K.MIĶELSONE informē, ka ir sagatavots vēstules VARAM projekts, kurā tiek lūgts novirzīt 

ietaupītos līdzekļus atbalstam pretplūdu pasākumu realizācijai Ādažu novada pašvaldības 

„Upmalu” teritorijā un paskaidrots, ka pašvaldība ir gatava iesaistīties Carnikavas novada D-4 

dambja turpinājuma izbūvē Ādažu pašvaldības teritorijā. Vienlaikus tiek lūgts VARAM 

atbalsts pretplūdu pasākumu realizācijai Ādažu novada pašvaldības teritorijā, iekļaujot Ādažu 

novadu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātē „Plūdu risku 

samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” realizācijā un ERAF 

finanšu līdzekļu piesaistē ar iespējami mazāku pašvaldības līdzfinansējuma apjomu šajā un 

nākamajā plānošanas periodos. 

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

1. Atbalstīt projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” aktivitāšu palielināšanu 

ar „Upmalu” aizsargdambi. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta izmaksu pieaugumam saskaņā ar Tehnisko 

projektu un iepirkumu. 

3. Atbalstīt projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” aktivitāšu palielināšanu, 

veicot grozījumus projektā „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”. 

4. Uzlikt par pienākumu domes Attīstības un investīciju daļai sagatavot lūgumu VARAM 

un Finanšu ministrijai par finanšu palielināšanu un Vienošanās grozījumu 

priekšlikumu.  

 

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

sporta pasākumu organizēšanai Ādažu novadā” 

P.SLUKA ziņo, ka jautājums par grozījumiem domes 2014.gada 28.janvāra nolikumā ,,Par 

finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Ādažu novadā” 

tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 17.jūnijā sēdē. Aicina 

pieņemt grozījumus. 

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

1. Pieņemt nolikumu Nr.11 „Par grozījumiem nolikumā ,,Par finansējuma piešķiršanu 

sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai Ādažu novadā””. 
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2. Sagatavot nolikumu Nr.11 parakstīšanai. 

3. Teritorijas plānošanas jautājumi 

3.1. Par teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšanu 

3.1.1. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu precizēšana tehniskās apbūves 

zonā tehniskās apbūves objekta likvidēšanas gadījumā 

S.GRĪNBERGS ziņo par SIA „ĀDAŽI-TRIĀDE” (adrese: „Sūnas”, Ādaži, Ādažu novads 

LV-2164) š.g. 4.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2533-Ā) ar lūgumu rast iespēju 

nekustamo īpašumu Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Sūnas” (kad.apz. 8044 010 0097), kas 

atrodas tehniskās apbūves zonā, izmantot industriālas apbūves nolūkos, jo tehniskās apbūves 

objekts – attīrīšanas iekārtas – ir likvidēts. Informē, ka Attīstības komitejas š.g. 10.jūnija sēdē 

tika pieņemts lēmums izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novada teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumu papildināšanai. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju 

izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 

papildināšanai” un aicina to pieņemt. 

Plkst. 14.28 A.BRŪVERS atstāj sēdi. 

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

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.142 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu papildināšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.142 parakstīšanai. 

3.2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

3.2.1. Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā „Katlaplauki” lokālplānojuma izstrādes 

uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana 

S.GRĪNBERS ziņo par SIA „MRS INVESTMENTS” (adrese: Miera iela 36, Rīga) š.g. 

9.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2611-M), Intas Dagiles (adrese: Vecāķu 

prospekts 117, Rīga LV-1015) š.g. 9.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2624-D) un 

Jāņa Upmaļa (adrese: Gaujas iela 11-13, Ādaži, Ādažu novads LV-2164) š.g. 9.jūnija 

iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2625-U) ar lūgumu atļaut uzsākt lokālplānojuma 

izstrādāšanu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, „Katlaplauki” 

(kad.apz. 8044 003 0018), „Augusti” (kad.apz. 8044 003 0024) un „Upmaļi” (kad.apz. 8044 

003 0031) ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no apstādījumu teritorijas uz 

apbūves teritoriju. Vērš uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 

10.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju izstrādāt 

lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, „Katlaplauki”, 

„Augusti” un „Upmaļi”” un aicina to pieņemt. 

Plkst. 14.31 A.Brūvers atgriežas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.143 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem 

īpašumiem Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, „Katlaplauki”, „Augusti” un „Upmaļi””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.143 parakstīšanai. 

3.3. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

3.3.1. Nekustamo īpašumu Birznieku ciemā „Sauleslejas” un „Augšnagaiņi” 

detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai 

S.GRĪNBERGS ziņo par SIA „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-93, Rīga) š.g. 

4.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2549-M) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu 

par nekustamo īpašumu „Sauleslejas” un „Augšnagaiņi” detālplānojuma projekta nodošanu 
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publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Vērš uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 10.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju 

izstrādāt lokālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, 

„Katlaplauki”, „Augusti” un „Upmaļi”” un aicina to pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.144 „Par Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu 

„Sauleslejas” un „Augšnagaiņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.144 parakstīšanai. 

3.4. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu 

3.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 5 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo par I.Š. (adrese) š.g. 12.maija pieteikumu un SIA „Build Up” (adrese: 

Rīgas gatve 5, Ādaži, Ādažu novads LV-2164) š.g. 16.maija pieteikumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2114-Š) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Ādažu ciemā Rīgas gatvē 5 (kad.apz. 8044 007 0002) un Rīgas gatvē 7 (kad.apz. 8044 007 

0479) ar mērķi veikt zemesgabalu robežu pārkārtošanu saskaņā ar pievienoto shēmu. Vērš 

uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.jūnija sēdē. Informē, ka ir 

sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem 

īpašumiem Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7” un aicina to 

pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.145 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem 

īpašumiem Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 5 un Rīgas gatvē 7”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.145 parakstīšanai. 

3.4.2. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Vizbules” zemes ierīcības projekta; izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo par I.S. (adrese) š.g. 12.maija pieteikumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2117-

S) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ataru ciemā 

„Vizbules” (kad.apz. 8044 009 0006) ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu saskaņā ar 

pievienoto shēmu. Vērš uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 

10.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par atļauju izstrādāt zemes 

ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Vizbules”” un 

aicina to pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.146 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Vizbules””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.146 parakstīšanai. 

4. Zemes jautājumi 

4.1. Par nomas maksas samazināšanu 

V.KUKS ziņo, ka jautājums par nomas maksas samazināšanu SIA „Nekustamo īpašumu 

sabiedrība „TEMPS” tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 

17.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par nomas maksas samazināšanu” 

un aicina to pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.147 „Par nomas maksas samazināšanu”. 
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2. Sagatavot lēmumu Nr.147 parakstīšanai. 

4.2. Par zemes vienību platību precizēšanu, zemes vienības atdalīšanu, piekrišanu 

zemes iegūšanai  īpašumā un par zemes starpgabalu noteikšanu 

4.2.1. Par zemes vienību platību precizēšanu 

Pamatojoties uz  informāciju no Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 

telpiskajiem datiem par zemes vienību platībām un Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

likuma 8.panta 2.punktu, 57.panta 1.punktu un 84.panta pirmo daļu,  

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

1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2007.gada 23.oktobra sēdes Nr.11 § 4.3 p.4.3.1.1. 

lēmumu un   Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes 

vienību piekritību pašvaldībai”, p.3.1.44. Jaunkūlu iela zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 010 0207 noteikto platību (2,3 ha), nosakot to - 2,59 ha.  

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

tikt precizēta. 

2. Precizēt ar Ādažu novada domes 2007.gada 23.oktobra sēdes Nr.11 § 4.5 p.9. lēmumu 

un   Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību 

piekritību pašvaldībai”, p.3.1.80. Pasta iela zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8044 007 0500 noteikto platību (0,62 ha), nosakot to - 0,66 ha.  

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

tikt precizēta. 

4.2.2. Par zemes vienības atdalīšanu 

V.KUKS ziņo par D.Z.L. š.g. 26.jūnija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2880) ar lūgumu 

atdalīt no nekustamā īpašuma „Lībieši” zemes vienību 0,0413 ha platībā sakarā ar to 

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

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

1. Atļaut sadalīt Ādažu novada Baltezera ciema nekustamo īpašumu „Lībieši” (kadastra 

Nr. 8044 013 0008), atdalot no īpašuma zemes vienību 0,0413 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8044 013 0420, neizveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu. 

2. Pēc darījuma līguma noslēgšanas, minēto apbūvei neparedzēto zemes vienību (bez 

adreses) pievienot nekustamajam īpašumam „Krastkalni”, Baltezers, Ādažu nov.  

4.2.3.Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

4.2.3.1. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsones J.A., dzīvojošas (adrese), Krievijas 

Federācijā pilnvarotās personas J.V.  š.g. 12.jūnija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2684 

un ADM/1-18/14/2687) par domes piekrišanu nekustamo īpašumu „Jāņkalnu ceļš 4”, Alderi, 

Ādažu novads,  zemesgabala 0,1378 ha platībā un 130/521 domājamās daļas no „Jāņkalnu 

ceļš A” zemesgabala 0,0521 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, 

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone J.A.,  (dzimšanas dati),  iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma „Jāņkalnu ceļš 4”, Alderi, Ādažu nov. zemesgabalu (kadastra 

apz.8044 014 0123) 0,1378 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai un 130/521 

domājamo daļu no ”Jāņkalnu ceļš A” zemesgabala ( kadastra apz.8044 014 0006) 

0,0521 ha platībā satiksmes infrastruktūras uzturēšanai.   
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4.2.3.2. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsones T.G., dzīvojošas (adrese), 

pilnvarotās personas O.D.  š.g. 4.jūnija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2525) par domes 

piekrišanu nekustamā īpašuma „Ezerrozes”, Divezeri, Ādažu nov.,  zemesgabala 0,5 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, 

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone T.G., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma „Ezerrozes”, Divezeri, Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 002 0285) 

zemesgabalu 0,5 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.   

4.2.3.3. V.KUKS ziņo par Latvijas Republikas nepilsoņa A.K., dzīvojoša (adrese), Rīgā, š.g. 

30.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2465) par domes piekrišanu nekustamā 

īpašuma „Upmalas 27”  zemes 0,06 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma 

„Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. 

Pamatojoties uz š.g. 7.maija Rīgas rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C33328014, likuma „Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību,   

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis  A.K, (personas kods),  iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma „Upmalas 27”, Kadaga, Ādažu nov. zemesgabalu (kadastra 

apz.8044 002 0009) 0,06 ha platībā dārza mājas celtniecībai un uzturēšanai.   

4.2.3.4. V.KUKS ziņo par Ukrainas pilsoņa J.M., dzīvojoša (adrese), pilnvarotās personas 

I.M. š.g. 16.jūnija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2739) par domes piekrišanu 1/3 

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

1615/115610 domājamām daļām un 113/27110 domājamo daļu no 27110/115610 

domājamām reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību, 

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis J.M., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/3 domājamo daļu  

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

zemesgabala 1,31 ha platībā 1615/115610 domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr.30 

uzturēšanai un 113/27110 domājamo daļu no zemesgabala 27110/115610 domājamām 

daļām autostāvvietas Nr.80  uzturēšanai. 

4.2.3.5. V.KUKS ziņo par Ukrainas pilsoņa M.M., dzīvojoša (adrese), pilnvarotās personas 

I.M. š.g. 16.jūnija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/2738) par domes piekrišanu 1/3 

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

1615/115610 domājamām daļām un 112/27110 domājamo daļu no zemesgabala 

27110/115610 domājamām 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, 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis M.M., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/3 domājamo 

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

zemesgabala 1,31 ha platībā 1615/115610 domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr.30 

uzturēšanai un 112/27110 domājamo daļu no 27110/115610 domājamām daļām 

autostāvvietas Nr.80 uzturēšanai. 

4.2.3.6. V.KUKS ziņo par Ukrainas pilsoņa I.M., dzīvojoša (adrese), š.g. 16.jūnija 

iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2737) par domes piekrišanu 1/3 domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1615/115610 domājamām 

daļām un 113/27110 domājamo daļu no 27110/115610 domājamām reģistrācijai 

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

darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, 

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis I.M., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/3 domājamo daļu  

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

zemesgabala 1,31 ha platībā 1615/115610 domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr.30 

uzturēšanai un 113/27110 domājamo daļu no zemesgabala 27110/115610 domājamām 

daļām autostāvvietas Nr.80  uzturēšanai. 

4.2.3.7. V.KUKS ziņo par Ukrainas pilsoņa D.Č., dzīvojoša (adrese), pilnvarotās personas 

A.Č. š.g. 16.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2744) par domes piekrišanu 1/3 

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

1688/115610 domājamām daļām un 112/27110 domājamo daļu no 27110/115610 

domājamām reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību, 

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis D.Č., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/3 domājamo 

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

zemesgabala 1,31 ha platībā 1688/115610 domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr.49 

uzturēšanai un 112/27110 domājamo daļu no zemesgabala 27110/115610 domājamām 

daļām autostāvvietas Nr.29  uzturēšanai. 

4.2.3.8. V.KUKS ziņo par Ukrainas pilsones I.Č., dzīvojošas (adrese), pilnvarotās personas 

A.Č. š.g. 16.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2736) par domes piekrišanu 1/3 

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

1688/115610 domājamām daļām un 113/27110 domājamo daļu no 27110/115610 

domājamām reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību, 

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsone I.Č., dzimusi (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/3 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra 
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Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 1688/115610 domājamām daļām 

dzīvokļa īpašuma Nr.49 uzturēšanai un 113/27110 domājamo daļu no zemesgabala 

27110/115610 domājamām daļām autostāvvietas Nr.29 uzturēšanai. 

4.2.3.9. V.KUKS ziņo par Ukrainas pilsoņa A.Č., dzīvojoša (adrese), š.g. 16.jūnija 

iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2746) par domes piekrišanu 1/3 domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1688/115610 domājamām 

daļām un 113/27110 domājamo daļu no 27110/115610 domājamām reģistrācijai 

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

darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, 

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

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis A.Č., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/3 domājamo 

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

zemesgabala 1,31 ha platībā 1688/115610 domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr.49 

uzturēšanai un 113/27110 domājamo daļu no zemesgabala 27110/115610 domājamām 

daļām autostāvvietas Nr.29  uzturēšanai. 

4.2.3.10. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsoņa A.A., dzīvojoša (adrese), 

pilnvarotās personas S.G. š.g. 25.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2869) par domes 

piekrišanu zemesgabala 867/115610 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, 

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

DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A.A., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 

867/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra 

Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.3 uzturēšanai. 

4.2.3.10. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsoņa M.S., dzīvojoša (adrese), 

pilnvarotās personas S.G. š.g. 25.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2867) par domes 

piekrišanu zemesgabala 748/115610 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, 

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

DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis M.S., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 

748/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra 

Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.41 uzturēšanai. 

4.2.4. Par zemes starpgabalu noteikšanu 

4.2.4.1. Izvērtējot Valsts zemes dienesta 18.06.2014 vēstulē Nr.2-04/511 sniegto informāciju  

par Ādažu novada rezerves zemes fondā iekļautajām zemes vienībām, pamatojoties uz  

likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu, likuma „Par zemes reformas pabeigšanu lauku 

apvidos” 18.pantu un pārejas noteikumu 3.punktu,   
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1.1. Noteikt, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies neapbūvētais zemesgabals 0,38 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0383 ir zemes starpgabals un tā nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

1.2. Noteikt, ka  neapbūvētais zemes starpgabals 0,38 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8044 004 0383 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. 

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

precizēta. 

2.1. Noteikt, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies neapbūvētais zemesgabals 0,04 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0337 ir zemes starpgabals un tā nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

2.2. Noteikt, ka  neapbūvētais zemes starpgabals 0,04 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8044 005 0337 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. 

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

precizēta. 

3.1. Noteikt, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies neapbūvētais zemesgabals 0,48 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0307 ir zemes starpgabals un tā nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

3.2. Noteikt, ka  neapbūvētais zemes starpgabals 0,48 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

8044 010 0307 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. 

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

precizēta. 

4.1. Noteikt, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies neapbūvētais zemesgabals 0,004 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0150 ir zemes starpgabals un tā nav 

izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

4.2. Noteikt, ka  neapbūvētais zemes starpgabals 0,004 ha platībā ar kadastra 

apzīmējumu 8044 013 0150 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. 

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

precizēta. 

5.1. Noteikt, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies apbūvētais Jaunkūlu iela 19 

zemesgabals 0,042 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0123 ir zemes 

starpgabals un tā nav izmantojama zemes reformas pabeigšanai. 

5.2. Noteikt, ka Jaunkūlu iela 19  apbūvētais zemes starpgabals 0,042 ha platībā ar 

kadastra apzīmējumu 8044 010 0123 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. 

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

precizēta. 

5. Par dāvinājuma pieņemšanu 

V.KUKS ziņo par A.P. (adrese) š.g. 19.jūnija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/281-P) ar 

lūgumu Ādažu novada domei  pieņemt kā dāvinājumu nekustamo īpašumu „Dārtas”, Ādažu 
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novadā, kadastra Nr. 8044 008 0275, noslēdzot dāvinājuma līgumu. Norāda, ka uz minētā 

zemes gabala faktiski atrodas iela un tā nodrošina blakus esošajiem īpašumiem iespēju piekļūt 

īpašumiem. Tajā ir izvietoti arī inženierkomunikāciju tīkli. Pašvaldība uz zemes gabala plāno 

arī izbūvēt veloceliņu. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par dāvinājuma 

pieņemšanu” un aicina to pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.148 „Par dāvinājuma pieņemšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.148 parakstīšanai. 

6. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

E.KĀPA ziņo par I.Z., dzīvojoša (adrese), 2014.gada 26.maija iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2359-Z), kurā viņš lūdz nodot viņam īpašumā bez atlīdzības dzīvojamās mājas (adrese) 

(telpu grupas kadastra apzīmējums Nr.8044 007 0356 001 011) piekrītošās domājamās daļas 

no zemes, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 

7.panta otro dalu. Vērš uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības 

jautājumu komitejas š.g. 17.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības” un aicina to pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.149 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.149 parakstīšanai. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Wesemann” nekustamajam 

īpašumam Ūbeļu ielā 2 

M.DADZE ziņo par SIA „Wesemann” š.g. 15.maija iesniegumu Nr.113 (reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2173-W), kurā uzņēmums lūdz noteikt iespējamā nekustamā īpašuma atvieglojuma 

apmēru un piešķirt nekustamajam īpašumam – gāzes apkures katlu mājai Ūbeļu ielā 2, 

Ādažos, Ādažu novadā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Vērš uzmanību, ka 

jautājums tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 17.jūnija sēdē. 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības” un aicina to pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.150 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.150 parakstīšanai. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Wesemann” nekustamajam 

īpašumam Ūbeļu ielā 4 

M.DADZE ziņo par SIA „Wesemann” š.g. 15.maija iesniegumu Nr.114 (reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2175-W), kurā lūdz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par 2014.gadu 

par nekustamo īpašumu – zemes gabalu Ūbeļu ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra Nr. 

8044 011 0178, kurā būs izveidots sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts – sporta un 

atpūtas parks. Vērš uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības 

jautājumu komitejas š.g. 17.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes 

domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības” un aicina to pieņemt. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.151 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.151 parakstīšanai. 
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9. Par ūdens un kanalizācijas izbūves iespējām 

A.DUNDURS ziņo, ka jautājums par būvniecības indikatoriem projektam 

„Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Ādažos”, kas paredz kanalizācijas  tīklu 

paplašināšanu un rekonstrukciju, pieslēgšanu izbūvētajam kanalizācijas kolektoram Ādažu 

centrā Pirmās un Gaujas ielas rajonā, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu 

Stapriņu ciemā un savienojumu ar Ādažu centralizētajiem tīkliem un kanalizācijas tīklu un 

sūkņu stacijas rekonstrukciju Gaujmalas ielā tika konceptuāli atbalstīts Attīstības komitejas 

š.g. 10.jūnija sēdē un Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 17.jūnija sēdē. 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts un aicina to pieņemt. Vērš uzmanību, ka par 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Stapriņu ciemā un savienojumu ar Ādažu 

centralizētajiem tīkliem” domei ir jāpieņem konceptuāls lēmums, jo SIA „Ādažu Ūdens” līdz 

š.g. 1.novembrim sagatavos tehniski-ekonomisko projektu. 

A.KRASTS informē, ka Stapriņu ciema detālplānojumā ir paredzēti 23 īpašumi. Ir izbūvētas 

vietējās komunikācijas, bet Stapriņu ciema attīstītājs vēlas organizēt pieslēgumu pie 

pašvaldības komunikācijām (ūdenstīkliem). 

A.BRŪVERS lūdz skaidrot, vai Stapriņu ciema detālplānojumā ir paredzēti hidranti? 

A.KRASTS skaidro, ka Stapriņu ciema detālplānojumā ir paredzētas ūdens ņemšanas akas. 

J.TIĻČIKS informē, ka saskaņā ar normatīvo aktu prasībām inženierkomunikāciju jomā 

Stapriņu ciemā ir jābūt izveidotam sazarotam ūdenstīklam ar attālumu no ūdens ņemšanas 

vietas (hidranta) līdz īpašumam ne garāku par 200 m. Vērš uzmanību, ka attīstītājam 

vajadzēja sākumā izbūvēt ūdens un kanalizācijas tīklu un tikai tad – dzīvojamās mājas. 

M.SPRINDŽUKS pauž sašutumu par bez risinājuma palikušajām 23 dzīvojamajām mājām un 

lūdz skaidrot, kā Stapriņu ciema attīstītājs plāno nodrošināt iepriekš minētās normatīvo aktu 

inženierkomunikāciju jomā prasības. 

J.TIĻČIKS norāda, ka problēma ir aktuāla vairākiem ciemiem, arī Ādažos ir vietas, kur nav 

nodrošinātas iepriekš minētās normatīvo aktu inženierkomunikāciju jomā prasības. Informē, 

ka domes Būvvalde var lūgt Stapriņu ciema attīstītajam detālplānojumā paredzēt hidrantus. 

M.SPRINDŽUKS ierosina Stapriņu ciema attīstītajam un domes Būvvaldei saskaņot 

iespējamo inženierkomunikāciju tīklu risinājumu, atzīmējot, ka pašvaldībai, lai risinātu šo 

situāciju, būs jāiegulda lielas investīcijas. Informē par tikšanām ar Loka ielas iedzīvotājiem. 

Ierosina aicināt Loka ielas iedzīvotājus vai to pārstāvjus uz domes sēdēm, kurās tiks skatīti 

jautājumi par detālplānojumiem, kas skar Loka ielas attīstību. Ierosina SIA „Ādažu Ūdens” 

izskatīt iespēju izbūvēt mazākus ūdenstīklus, jo tajā gadījumā izdevumi būs mazāki un 

objektīvi paskaidrojami, kā arī šādus projektus būs vienkāršāk saskaņot ar Finanšu ministriju. 

G.PORIETIS ierosina precizēt sagatavotā lēmuma projekta 5.punktu, izsakot to šādā 

redakcijā: „Atbalstīt pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu piešķiršanu ieguldījumam SIA 

„Ādažu Ūdens” pamatkapitālā ar mērķi realizēt projekta „Ūdenssaimniecības tīklu 

paplašināšana Ādažos” identifikatorus A-K1 un A-K3, nosakot pašvaldības finanšu līdzekļu 

ieguldījuma apjomu ar atsevišķu Ādažu novada domes lēmumu, saskaņā ar identifikatoru 

darbu izpildei organizēto iepirkumu procedūru rezultātiem”. 

M.SPRINDŽUKS aicina deputātus balsot par lēmuma projektu ar attiecīgi precizēto lēmuma 

5.punktu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.152 „Par ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.152 parakstīšanai. 
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10. Par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā 

G.PORIETIS ziņo, ka jautājums par grozījumiem pašvaldības 2014.gada budžetā (turpmāk – 

grozījumi budžetā) tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas (turpmāk – 

Komiteja) š.g. 17.jūnija sēdē. Vērš uzmanību, ka grozījumus budžetā ir jāpapildina ar 

Komitejā atbalstītā finansējuma 700 EUR apmērā piešķiršanu L.R. uzbrauktuves ierīkošanai. 

V.BULĀNS lūdz papildināt grozījumus ar Komitejā atbalstītā finansējuma piešķiršanu 1550 

EUR apmērā vidējās paaudzes deju kolektīvam „Sprigulis” un jauniešu deju kolektīvam 

„Sprigulītis” dalībai folkloras festivālā Ungārijā š.g. 23.-28.jūlijā. 

A.KEIŠA vērš uzmanību, ka iesniegtajos deju kolektīvu sarakstos divās vietās ir norādīti 

dalībnieku vārdi, nenorādot uzvārdus. Uzskata, ka dokumenti nav korekti noformēti un 

apšauba iesniegto dokumentu pareizību. Lūdz nodot L.L. aizrādījumu par nekvalitatīvi 

sagatavotājiem dokumentiem. 

V.BULĀNS, A.KEIŠA, M.SPRINDŽUKS diskutē par neprecizitāšu būtiskumu. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka korekti ir dokumenti, kuros ir iepriekš minēto deju kolektīvu 

dalībnieku paraksti un ierosina papildināt grozījumus budžetā ar finansējumu 1550 EUR 

apmērā. 

K.SPRŪDE vērš uzmanību, ka privātās vidusskolas „Ādažu Brīvā Valdorfa skola” (turpmāk – 

ĀBVS) zemes gabals, kurā saskaņā ar domes Attīstības un investīciju daļas sagatavoto Līgo 

laukuma attīstības projekta III kārtu ir plānota gājēju celiņa bruģēšana no Līgo laukuma līdz 

Ādažu PII, nav domes īpašumā.  

A.KEIŠA norāda, ka domei sākumā ir jāsakārto tai piederošie īpašumi, pirms ieguldīt 

finansējumu privātā nekustamā īpašuma sakārtošanā. 

K.DĀVIDSONE skaidro, ka pirms deviņiem gadiem pašvaldības izveidotais bērnu rotaļu 

laukums tika daļēji izvietots uz ĀBVS nekustāmā īpašuma (teritorijas). ĀBVS, respektējot 

sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objektu, pārvietoja par 5 (pieciem) metriem tālāk no 

rotaļlaukuma žogu. Informē, ka ĀBVS īpašums robežojas arī ar Ādažu Pirmsskolas izglītības 

iestādes (turpmāk – Ādažu PII) īpašumu. Informē, ka pirms mēneša domes Attīstības un 

investīciju daļas darbinieki lūdza ĀBVS zemes gabalu gar Ādažu PII nodot pašvaldībai 

bezatlīdzības lietošanā. Biedrības „Privātā vidusskola ĀBVS” sapulcē tās biedri nolēma atdot 

iepriekš minēto zemes gabalu pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā.  

A.KEIŠA ierosina ĀBVS noformēt iepriekš minētā zemes gabala dāvinājumu pašvaldībai un 

tad, kad pašvaldība to pieņems, veidot uz zemes gabala bruģēto celiņu. 

K.MIĶELSONE vērš uzmanību, ka pašvaldība nevar kvalitatīvi izveidot infrastruktūru bez tā 

saucamajiem „koridoriem”, jeb ceļu servitūtiem, jo bieži vien pašvaldības nekustāmais 

īpašums (zeme) robežojas ar privāto nekustamo īpašumu. Informē, ka, ja tiks pieņemts 

lēmums par celiņa bruģēšanu, pašvaldībai būs jāsagatavo vienošanās, kurās tiks atrunāti visi 

nosacījumi un tiks norādīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis. Vērš uzmanību, ka celiņš ir 

visīsākais ceļš no sabiedriskā transporta pieturvietas līdz Ādažu PII. Uzskata, ka zemes gabals 

ir koplietošanas objekts un to pielietošanas mērķis ir līdzvērtīgs tādiem objektiem Gaujas ielā, 

dambī u.c. Pauž pārliecību, ka lielākie ieguvēji no bruģētā celiņa ir Ādažu iedzīvotāji, bet jo 

vairāk ģimenes ar bērniem. 

E.KĀPA informē, ka juridiski šo darījumu var noformēt kā servitūta līgumu, ko nostiprina 

Zemesgrāmatā. Vērš uzmanību, ka ja mainās nekustāmā īpašuma īpašnieks, tad servitūta 

tiesības pārceļas uz nākamo īpašnieku. 

K.MIĶELSONE informē, ka tāmi celiņa bruģēšanai sagatavoja domes būvinženieris, 

pamatojoties uz tirgus cenām. 
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A.KEIŠA informē, ka saskaņā ar viņai pieejamo informāciju 1m
2
 bruģēšana maksā no 20 līdz 

25 EUR, kas ir daudz lētāk, nekā minētajā tāmē. 

M.SPRINDŽUKS vērš uzmanību, ka domes būvinženieris sastādīja arī tāmi Ādažu 

vidusskolas jumta remontam. Atgādina, ka domes sēdē š.g. 22.aprīlī tika pieņemts lēmums 

atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 82662.2 EUR apmērā Ādažu vidusskolas jumta 

remontam. Vērš uzmanību, ka, pieņemot šādu lēmumu, deputāti neapšaubīja domes 

būvinženiera sagatavoto tāmi. Aicina ievērot konsekvenci lēmumu pieņemšanā. 

I.PĒTERSONE uzskata, ka finansējumam 20000 EUR apmērā var sameklēt citu pielietojumu, 

novirzot to aktuālākiem mērķiem. Lūdz skaidrot, vai ir iespējams rīkoties līdzīgi, kā tas ir 

noteikts lēmuma Nr.152 „Par ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi” 5.punktā – paredzot 

finansējumu pēc iepirkumu procedūras rezultātiem. 

M.SPRINDŽUKS skaidro, ka SIA „Ādažu Ūdens” projekti tiks apmaksāti no pašvaldības 

speciālā budžeta, savukārt šīs ir pašvaldības pamatbudžets. 

Plkst. 15.55 N.ZVIEDRIS atstāj sēdi. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par finansējuma 20000 EUR apmērā piešķiršanu celiņa 

bruģēšanai. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 5 (J.ANTONOVS, 

A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE), „atturas” – nav (nebalso 

K.DĀVIDSONE) (N.ZVIEDRIS atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt finansējuma piešķiršanu 20000 EUR apmērā gājēju celiņa bruģēšanai no Līgo 

laukuma līdz Ādažu PII. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, 

M.SPRINDŽUKS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE), „atturas” – nav (nebalso 

V.BULĀNS) (N.ZVIEDRIS atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 1550 EUR apmērā vidējās paaudzes deju 

kolektīvam „Sprigulis” un jauniešu deju kolektīvam „Sprigulītis” dalībai folkloras 

festivālā Ungārijā š.g. 23.-28.jūlijā. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) 

DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt grozījumus pašvaldības 2014.gada budžetā, papildinot to ar 700 EUR 

uzbrauktuves ierīkošanai L.R. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) 

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2014.gadā””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.13 parakstīšanai. 

11. Par Kadagas 10 A zemes nomu 

D.POPOVS ziņo par SIA „TEHNIKA AZ” š.g. 7.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/14/2554-P) ar lūgumu iznomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas 

blakus Iesniedzēja īpašumam Kadaga 10A, Kadaga. Vērš uzmanību, ka jautājums tika 

atbalstīts Finanšu nu tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 17.jūnija sēdē. Informē, ka ir 

sagatavots lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma daļas  piešķiršanu nomā” un aicina to 

pieņemt. 
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Plkst. 16.03 K.SPRŪDE atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE un 

N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.153 „Par nekustamā īpašuma daļas  piešķiršanu nomā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.153 parakstīšanai. 

12. Par nomas līguma slēgšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” un SIA „Latvijas 

Namsaimnieks” par sadzīves atkritumu konteineru izvietošanu domes īpašumos 

D.POPOVS ziņo par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

un SIA „Latvijas Namsaimnieks” tika atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas š.g. 17.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par nekustamā 

īpašuma daļas piešķiršanu nomā” un aicina to pieņemt. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE un 

N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.154 „Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.154 parakstīšanai. 

13. Par telpas piešķiršanu nomā Ādažu evaņģēliskajai Jēzus Kristus draudzei 

D.POPOVS ziņo par Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes š.g. 14.maija iesniegumu 

(reģ. Nr. ADM/1-18/14/2164-K) ar lūgumu atļaut bez maksas lietot telpu dievkalpojuma 

noturēšanai pašvaldības ēkas Gaujas iela 16 lielajā zāle 2.stāvā katru svētdienu no plkst. 15.30 

līdz 17.30. Vērš uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu nu tautsaimniecības jautājumu 

komitejas š.g. 17.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par telpas 

piešķiršanu nomā” un aicina to pieņemt. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE un 

N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.155 „Par telpas piešķiršanu nomā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.155 parakstīšanai. 

14. Par Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

locekļa atbrīvošanu un jauna komisijas locekļa ievēlēšanu 

G.PORIETIS ziņo par domes Juridiskās un iepirkuma daļas juristes M.Dadzes š.g. 20.jūnija 

iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2844-D) ar lūgumu atbrīvot viņu no Ādažu novada 

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas locekļa amata ar š.g. 30.jūniju. 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par 26.11.2013. lēmuma Nr.299 grozīšanu”, kas 

paredz grozīt domes 2013.gada 26. novembra lēmumu Nr.299 „Par pašvaldības mantas 

iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi”, izslēdzot no nolemjošās daļas 3.punkta 

3.3.apakšpunktu. Vērš uzmanību, ka domei būs ar atsevišķu lēmumu jānosaka Ādažu novada 

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas jauns loceklis. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE un 

N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.156 „Par 26.11.2013. lēmuma Nr.299 grozīšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.156 parakstīšanai. 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

Ādažu novadā” 

M.DADZE ziņo, ka grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie 

noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu 
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novadā” (turpmāk – Noteikumi), kas paredz, ka uz Noteikumu 3.10.apakšpunktā noteikto 

nodokļu maksātāju kategoriju nav attiecināmi Noteikumu 2.1.-2.3.apakšpunktā minētie 

nosacījumi, ir atbalstīti Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 17.jūnija sēdē 

un aicina pieņemt saistošos noteikumus. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE un 

N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.12 parakstīšanai. 

3. Domes Juridiskajai un iepirkuma daļas nosūtīt saistošos noteikumus Nr.12 Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai. 

16. Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā 

G.PORIETIS ziņo par Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk – PBJSS) treneres 

T.Kosmačevas priekšlikumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2609) palielināt PBJSS orientēšanās 

trenera amatam noteikto degvielas limitu no 250 litriem līdz 970 litriem gadā, ņemot vērā, ka 

trenera personīgā transportlīdzekļa izmantošana būs ekonomiski izdevīgāka, nekā pasažieru 

pārvadājuma ārpakalpojuma iegāde. Ietaupītie līdzekļi ļaus PBJSS orientēšanās sekcijas 

audzēkņiem piedalīties par 10 sporta pasākumiem vairāk, nekā bija iepriekš plānots. Vērš 

uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu nu tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 

17.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par telpas piešķiršanu nomā” un 

aicina to pieņemt. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE un 

N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.157 „Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.157 parakstīšanai. 

17. Darbinieku novērtēšanas noteikumi 

G.PORIETIS ziņo, ka ir izstrādāti Darbinieku novērtēšanas noteikumi, kas nosaka Ādažu 

novada pašvaldības darbinieku darba rezultātu novērtēšanas kārtību. Darbinieku novērtēšanā 

tiks izmantots novērtēšanas protokols, kas sastāv no trīs blokiem: 1) amata pienākumu izpilde, 

2) darba kvalitāte un 3) darba rezultativitāte. Vērtēšanas protokolā nosaka arī darbinieka 

mērķus un uzdevumus un vērtēšanas periodā sasniegto rezultātu, kā arī nepieciešamos 

resursus mērķu sasniegšanai. Aicina pieņemt Darbinieku novērtēšanas noteikumus.  

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE un 

N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt noteikumus Nr.4  „Darbinieku novērtēšanas noteikumi”. 

2. Sagatavot noteikumus Nr.4 parakstīšanai. 

18. Par grozījumiem 27.05.2014. lēmumā Nr.138 „Par finansējuma piešķiršanu 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 

G.PORIETIS ziņo, ka ir nepieciešams veikt grozījumus domes š.g. 27.maija lēmumā Nr.138 „Par 

finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai”, pamatojoties uz SIA „Latvijas 

namsaimnieks” papildus iesniegtajiem attaisnojuma dokumentiem: 

1) 2014.gada 10.jūnija līgumu par energoefektivitātes pasākumu veikšanai nepieciešamo 

dokumentu sagatavošanu Ādažu novada, Ādažos, Pirmā iela 38; 
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2) 2013.gada 2.decembra maksājuma uzdevumu Nr.346 un 13.05.2014. maksājuma uzdevumu 

Nr.400. 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par grozījumiem 27.05.2014. lēmumā Nr.138” un 

aicina to pieņemt. 

Plkst. 16.14 K.SPRŪDE atgriežas sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) 

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.158 „Par grozījumiem 27.05.2014. lēmumā Nr.138”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.158 parakstīšanai. 

19. Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam 

G.PORIETIS ziņo, ka sakarā ar to, ka 1) domes priekšsēdētāja amata pienākumos ietilpst funkciju 

veikšana, kas saistīta ar nepieciešamību jebkurā brīdī atgriezties pie amata pienākumu pildīšanas, 

t.sk., arī īpašas steidzamības kārtībā (piemēram, ārkārtas situācijas – avārijas vai to seku 

novēršana, glābšanas darbi u.t.t.); 2) domes priekšsēdētāja amata pienākumu specifika paredz to 

pildīšanu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru domes priekšsēdētājs objektīvu 

iemeslu dēļ nevar sasniegt bez domes autotransporta izmantošanas; 3) domes priekšsēdētāja amata 

pienākumu izpilde būtu apgrūtināta vai pat neiespējama, ja nebūtu iespējams izmantot domes 

autotransportu braucienam no dzīvesvietas uz darbavietu un no darbavietas uz dzīvesvietu, pastāv 

objektīva nepieciešamība un ir pieļaujama domes autotransporta nodošana domes priekšsēdētājam 

lietošanā, tā izmantošanai braucieniem uz darbu un dzīvesvietu, ievērojot Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.2 panta ceturtās daļas 1.punktu. 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz nodot pašvaldības īpašumā esošo transporta 

līdzekli Opel Antara Enjoy, valsts Nr. JL 6365 domes priekšsēdētāja individuālā lietošanā. Vērš 

uzmanību, ka lēmuma projekta 6.punktam, kas nosaka, ka ar lēmuma spēkā stāšanos, spēku zaudē 

š.g. 25.marta domes lēmuma Nr. 85 „Par pašvaldības īpašumā esošu transporta līdzekļu 

izmantošanu un grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā” 1., 2., 3., 4. un 5.punkts. 

K.SPRŪDE ierosina domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam atteikties no transporta līdzekļa 

Opel Antara Enjoy, līdzīgi, ka to darīja, būdams domes priekšsēdētājs, P.Balzāns un N.Zviedris, 

šādi ieekonomējot pašvaldībai finanšu līdzekļus. 

M.SPRINDŽUKS atbild, ka transporta līdzeklis ir vajadzīgs domes priekšsēdētāja pienākumu 

pildīšanai (tam funkcijām, kas norādītas lēmuma preambulā). 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V. BULĀNS, K.DĀVIDSONE, 

I.PĒTERSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS), „pret” – 3 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, 

K.SPRŪDE), „atturas” – 2 (J.ANTONOVS, M.SPRINDŽUKS), (N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) 

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.159 „Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu 

domes priekšsēdētājam”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.159 parakstīšanai. 

20. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu  pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas 

I.PĒTERSONE ziņo par Ādažu vidusskolas direktores iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/2459-

Ā) ar līgumu uzņemt ārpus rindas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē skolotājas I.G. meitu M.G. 

(dzimšanas dati), dzīvojošu (adrese). Vērš uzmanību, ka jautājums tika atbalstīts Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 4.jūnija sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma 

projekts „Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas” un aicina 

to pieņemt. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (N.ZVIEDRIS atstāja sēdi) 

DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmumu Nr.160 „Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādē ārpus kārtas”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.160 parakstīšanai. 

– Slēgtā daļa – 

Ierobežotas pieejamības informācija. 

 

 

Sēde slēgta 2014.gada 30.jūnijā, plkst. 16.50.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


