ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2014.gada 23.decembrī

Nr. 30

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā
noteiktajā kārtībā.
Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS.
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 13 deputāti:
Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS (no plkst. 9:05), Valērijs BULĀNS, Kerola
DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Edmunds PLŪMĪTE, Liāna PUMPURE,
Pēteris PULTRAKS, Jānis NEILANDS, Karina SPRŪDE, Normunds ZVIEDRIS.
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Juris ANTONOVS, Edvīns ŠĒPERS.
Sēdē piedalās:
domes administrācijas darbinieki: Guntis PORIETIS, Everita KĀPA, Vera SALENIECE,
Silvis GRĪNBERGS, Dzintars KRONBERGS, Vollijs KUKS, Dace MEDNIECE, Karīna
MIĶELSONE, Sarmīte MŪZE, Pēteris SLUKA, Andris SPRICIS, Mārīte ŠKETIKA.
citi dalībnieki: SIA „Ādažu ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS.
Sēdi protokolē: Lietvedības sekretāre Sintija TENISA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 9.00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
I.

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu:
1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu.

II.

Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana:
Nav.

III. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi:
Jautājumi tiks izskatīti sēdes slēgtajā daļā.
IV. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi:
2. Par telpu nomas pagarināšanu Gaujas ielā 16, dievkalpojumu noturēšanai.
3. Par atbalsta sniegšanu Jaunsardzes kustībai
V.

Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:
4. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ziemeļi” lokālplānojuma nodošana
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
5. Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma
apstiprināšana.
6. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma projekta
nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
7. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3 zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
8. Par nekustamā īpašuma daļas bezatlīdzības lietošanas līguma termiņa pagarinājumu.
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9. Par Upmalu aizsargdambja būvprojekta ieceri.
10. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos
noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju
uzturēšanu”.
VI. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi.
11. Par vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
12. Zemes jautājumi.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
14. Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes līdzfinansējuma apjomu
2015.gadam.
15. Par telpu nomas līguma pagarinājumu Ādažu vidusskolā.
16. Par noteikumu projektu „Pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas
kārtība”.
17. Par noteikumu projektu „Dāvanu pieņemšanas un uzskaites kārtība”.
18. Par grozījumiem lēmumā par transportlīdzekļu izmantošanu.
VII. Citi jautājumi.
19. Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem.
20. Par atbrīvošanu no bāriņtiesas locekļa pienākumu pildīšanas.
– SLĒGTĀ DAĻA –
21. Par pašvaldības apdzīvojamās platības piešķiršanu.
22. Par uzņemšanu rindā uz pašvaldības dzīvojamo platību.
I. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu
1.§
Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu
(G.Porietis)
Plkst. 9.05 A.BRŪVERS ierodas sēdē.
Ziņo par domes lēmumu izpildi, vēršot uzmanību uz problēmām– vienošanās slēgšana par
zemes atbrīvošanu Elīzas ielā 12, Kadagā, nekustamā īpašuma iegāde Kadaga 8-33, Kadagā.
Pašvaldības mājaslapā ir izvietota informācija par pašvaldības gada uzdevumu izpildi. Vērš
uzmanību, ka ir aktualizēta Rīcības programma, ieviesta elektronisko norēķinu sistēma,
tādējādi pārtraucot skaidras naudas iemaksas domes kasē. Informē, ka Ādažu vidusskola un
Mākslas un mūzikas skola ir akreditētas uz nākamajiem sešiem gadiem, kā arī ka novadā ir
uzstādīti sešpadsmit atpūtas soliņi ar atkritumu urnām un Ziemassvētku dekori. Informē, ka
avīze „Ādažu Vēstis” iznākusi uz 24 lapaspusēm, tās izplatīšana veic pensionāru biedrība.
Ziņo par VAS „Latvijas Valsts ceļi” atzinumu, kas nosaka, ka mērķdotāciju līdzekļi ir izlietoti
plašāk, kā noteikts regulējumā. Ziņo, ka 2015.gadā turpināsies bezdarbnieku nodarbinātības
programma pašvaldībā, kas paredz gada sākumā nodarbināt 5 bezdarbniekus, bet no aprīļa
līdz oktobrim - 10 bezdarbniekus. Ir saņemts apstiprinājums no SIA „Makšķernieku klubs
"Pasaule"” par nekustamā īpašuma „Āķi” iegādi.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi
2.§
Par telpu nomas pagarināšanu Gaujas ielā 16, dievkalpojumu noturēšanai
(I.Pētersone)
IV.

Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes, reģistrācijas Nr. 40801951310, juridiskā adrese:
„Viļņi”, Atari, Ādažu novads, savā š.g.6.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/54022

K) lūdz pagarināt līgumu par telpu nomu Gaujas ielā 16 (lielā zāle) 2. stāvā dievkalpojuma
noturēšanai, katru otro svētdienu no plkst. 16.30 līdz 18.30. uz visu 2015.gadu par nomas
maksu, kas noteikta ar Ādažu novada domes 2014.gada 30.jūnija lēmumu Nr.155. Jautājums
tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas š.g. 5.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.265 „Par telpas nomas līguma pagarinājumu” un sagatavot to
parakstīšanai.
3.§
Par atbalsta sniegšanu Jaunsardzes kustībai
(I.Pētersone)
LR Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs, adrese: K. Valdemāra iela
10/12 Rīga, LV-1473, savā š.g. 22.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5604-A)
lūdz 2015.gada budžetā paredzēt atbalstu Ādažu novada jaunsargu vienībai. Jautājums tika
atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta komitejas š.g. 5.decembra sēdē, atļaujot izmantot
Ādažu sporta centra baseinu - vienu celiņu vienu reizi nedēļā, izmantošanas laikus saskaņojot
ar Sporta daļas vadītāju.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.266 „Par atbalstu sniegšanu Jaunsardzes kustībai” un sagatavot to
parakstīšanai.
V. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi
4.§
Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ziemeļi” lokālplānojuma nodošana publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai
(S.Grīnbergs)
Z. V. (adrese) savā š.g. 5.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5400-V) lūdz nodot
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai nekustamā īpašuma „Ziemeļi”
lokālplānojumu. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.267 „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma
„Ziemeļi” lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai” un sagatavot to parakstīšanai.
5.§
Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma
apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
SIA „Damsijas” (adrese: Brīvības gatve 223, Rīga LV-1039) savā š.g. 3.decembra iesniegumā
(reģ. Nr. ADM/1-18/14/5909-D) lūdz apstiprināt lokālplānojuma galīgo redakciju Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Kalnatari” (kad. apz. 8044 009 0037) un
„Dižatari” (kad. apz. 8044 009 0060). Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g.
9.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.268 „Par Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu
„Kalnatari” un „Dižatari” lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
6.§
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Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma projekta
nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
(S.Grīnbergs)
SIA „Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības iela 32B-502, Rīga LV-1045) savā š.g.
4.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5908-R) lūdz nodot publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai nekustamo īpašumu „Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma
projektu. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.269 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu
„Nūrnieki” un „Ziedoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”
un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3 zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
R. N. (adrese) savā š.g. 21.oktobra pieteikumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5741-N) lūdz atļaut
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ādažu ciemā Briežu ielā 1
(kad. apz. 8044 010 0294) un Briežu ielā 3 (kad. apz. 8044 010 0295) ar mērķi veikt
zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības
komitejas š.g. 9.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.270 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Briežu ielā 1 un Briežu ielā
3” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par nekustamā īpašuma daļas bezatlīdzības lietošanas līguma termiņa pagarinājumu
(A.Dundurs)
SIA „Ādažu Ūdens” (adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, reģ. Nr. 40003929148)
savā š.g. 24.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5648-Ā) lūdz pagarināt
2012.gada 11.decembrī noslēgto līgumu par zemes gabala daļas bezatlīdzības lietošanu uz 2
gadiem. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.271 „Par nekustamā īpašuma daļas „Kadagas attīrīšanas
ietaises” bezatlīdzības lietošanas līguma termiņa pagarinājumu” un sagatavot to
parakstīšanai.
9.§
Par Upmalu aizsargdambja būvprojekta ieceri
(M.Šketika)
Iecere apturēt Upmalu aizsargdambja būvprojektu, sakarā ar to, ka nav panāktas
vienošanās ar plānotās aizsargdambja apbūves teritorijas skarto zemju īpašniekiem, tika
atbalstīta Attīstības komitejas š.g. 9.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apturēt projekta virzību līdz tiks panākta vienošanās ar plānotās aizsargdambja
apbūves teritorijas skarto zemju īpašniekiem par sadarbību.
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10.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
(M.Šketika)
Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi domes saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie
noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu””, tika atbalstīts Attīstības komitejas
š.g. 9.decembra sēdē. Aicina izvērtēt 11.3.1.1 punkta iespējamās redakcijas variantus: 1)
novācot kokus, krūmus un to atvases; 2) novācot kokus un krūmus, kā arī to celmus, saknes
un atvases, ja tie traucē veikt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju ekspluatācijas un
uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī renovācijas vai rekonstrukcijas būvdarbus.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Atbalstīt 11.3.1.1 punkta izteikšanu šādā redakcijā „novācot kokus un krūmus, kā
arī to celmus, saknes un atvases, ja tie traucē veikt meliorācijas sistēmu un
hidrotehnisko būvju ekspluatācijas un uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī renovācijas
vai rekonstrukcijas būvdarbus”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu” un sagatavot tos parakstīšanai.
VI. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi
11.§
Par vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā
(P.Balzāns)
Lēmuma projekts „Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolā” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE,
A.KEIŠA, J.NEILANDS, I.PĒTERSONE, L.PUMPURE, P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS,
K.SPRŪDE) „par”, „pret” – 2 (E.PLŪMĪTE, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.272 „Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu Ādažu Bērnu un
jaunatnes sporta skolā” un sagatavot to parakstīšanai.
12.§
Zemes jautājumi
(V.Kuks, S.Grīnbergs)
12.1.§ Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
1. Krievijas Federācijas pilsone L. K., (adrese), savā š.g. 27.novembra iesniegumā (reģ. Nr.
ADM/1-18/14/5720) lūdza domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Upmalas 58”, Kadaga,
Ādažu nov., zemesgabala 0,0565 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” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE,
I.PĒTERSONE,
E.PLŪMĪTE,
L.PUMPURE,
P.PULTRAKS,
J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA),
„atturas” – nav DOME NOLEMJ:
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Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone L. K., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma „Upmalas 58”, Kadaga, Ādažu nov., (kadastra Nr.80440020198)
zemesgabalu 0,0565 ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai,
lietošanas mērķa kods 0601.
2. AS „Danske Bank”, reģistrēta Dānijā ar CVR reģistrācijas Nr. 61126228, juridiskā adrese:
Dānija, Kopenhāgena, Holmens Kanal 2-12, filiāles Latvijā pilnvarotā persona E.M. savā š.g.
26.novembra iesniegumā lūdza domes piekrišanu Ādažu novada nekustamā īpašuma
„Grietiņas” zemes 0,3038 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā, saskaņā ar likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz Gulbenes rajona tiesas 19.09.2014. lēmumu un 09.10.2014. lēmumu par
kļūdas labošanu lietā Nr.C14046513 „Par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja
vārda”, likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un 30.pantā
noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, „Danske Bank” AS, reģistrācijas numurs 61126228, iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma „Grietiņas”, Ādaži, Ādažu nov., zemesgabalu 0,3038 ha platībā
individuālo dzīvojamo māju apbūvei, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.
3. Ukrainas pilsone L. M. savā š.g. 5.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5920)
lūdza domes piekrišanu nekustamā īpašuma Lāceņu iela 1 zemes 0,3641 ha platībā 1 /2
domājamās daļas 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”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Ukrainas pilsone L. M. (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/2 (vienu otro)
domājamo daļu no nekustamā īpašuma Lāceņu iela 1, Kadaga, Ādažu nov.
zemesgabala 0,3641ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 002 0311)
dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.
4. Latvijas Republikas nepilsonis S. G. savā š.g. 5.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/118/14/5919) lūdza domes piekrišanu nekustamā īpašuma Lāceņu iela 1 zemes 0,3641 ha
platībā 1 /2 domājamās daļas 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”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Latvijas Republikas nepilsonis S. G., (personas kods), iegūst īpašumā 1/2
(vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma Lāceņu iela 1, Kadaga, Ādažu
nov. zemesgabala 0,3641 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 002
0311) dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.
5. Latvijas Republikas nepilsonis D. M. savā š.g. 17.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/118/14/6149) lūdza domes piekrišanu nekustamā īpašuma Cīruļu iela 23 zemes 0,198 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”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
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Piekrist, ka, Latvijas Republikas nepilsonis D. M., (personas kods), iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma Cīruļu iela 23, Kadaga, Ādažu nov. zemesgabalu 0,198 ha platībā
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 005 0314) dzīvojamās mājas celtniecībai
un uzturēšanai.
6. Krievijas Federācijas pilsones V. K., ( adrese), pilnvarotā persona E. K. savā š.g.
2.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/6231) lūdza domes piekrišanu nekustamā
īpašuma „Jaunatari”, Atari, Ādažu nov., apbūvētā zemesgabala 0,7 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” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE,
I.PĒTERSONE,
E.PLŪMĪTE,
L.PUMPURE,
P.PULTRAKS,
J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA),
„atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone V. K., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma „Jaunatari”, Atari, Ādažu nov. (kadastra Nr.80440090036)
zemesgabalu 0,7 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai, lietošanas mērķa kods
0601.
12.2.§ Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu.
Izskatot iesniegumus par mazdārziņu zemesgabalu nomas līgumu termiņu pagarināšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par
publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. un 18. punktu un Ādažu novada domes 2011.gada
25.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību”,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1.Pagarināt līdz 2016.gada 31.decembrim nomas lietošanā piešķirto mazdārziņu zemes nomas
līgumu termiņus:
1.1. J. G., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.8 zemesgabala 0,04 ha platībā, 17.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2346;
1.2. R. B., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.9 zemesgabala 0,03 ha platībā, 17.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2347;
1.3. V. D., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.10 zemesgabala 0,04 ha platībā, 17.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2348;
1.4. V. P., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.15 zemesgabala 0,08 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2363;
1.5. Ļ. D., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.16 zemesgabala 0,032 ha platībā, 10.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2330;
1.6. T. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.20 zemesgabala 0,05 ha platībā, 17.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2403;
1.7. D. V., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.23 zemesgabala 0,05 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2366;
1.8. I. J., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.28 zemesgabala 0,04 ha platībā, 01.06.2009. zemes
nomas līgums Nr.2292;
1.9. D. L., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.30 zemesgabala 0,03 ha platībā, 07.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2314;
1.10.S. I., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.32 zemesgabala 0,03 ha platībā, 01.09.2011. zemes
nomas līgums Nr.2958;
1.11. V. C., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.55 zemesgabala 0,03 ha platībā, 01.11.2010. zemes
nomas līgums Nr.2405;
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1.12. T. A., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.49 zemesgabala 0,032 ha platībā, 07.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2317;
1.13. S. S., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.61 zemesgabala 0,08 ha platībā, 08.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2322;
1.14. A. L., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.76 zemesgabala 0,04 ha platībā, 01.12.2010. zemes
nomas līgums Nr.2411;
1.15. T. Ļ., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.54 zemesgabala 0,05 ha platībā, 14.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2342;
1.16. N. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.57 zemesgabala 0,03 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2381;
1.17. I. P., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.62 zemesgabala 0,04 ha platībā, 01.07.2010. zemes
nomas līgums Nr.2388;
1.18.N. Z., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.72 zemesgabala 0,06 ha platībā, 01.06.2011. zemes
nomas līgums Nr. JUR 2011-06/342;
1.19. I. M., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.58 zemesgabala 0,03 ha platībā un Nr.77
zemesgabala 0,03 ha platībā, 30.06.2010. zemes nomas līgums Nr.2382;
1.20. J. P., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.75 zemesgabala 0,06 ha platībā, 14.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2343;
1.21. I. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.72B zemesgabala 0,035 ha platībā, 02.05.2012.
zemes nomas līgums Nr.JUR 2012-5/318;
1.22. T. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.20 zemesgabala 0,05 ha platībā, 07.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2403;
1.23. N. Ņ., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.73 zemesgabala 0,08 ha platībā, 01.04.2011. zemes
nomas līgums Nr.2427;
1.24. M. Č., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.56 zemesgabala 0,03 ha platībā, 01.07.2010. zemes
nomas līgums Nr.2392;
1.25. A. B., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.17 zemesgabala 0,02 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2364;
1.26. C. A. J., (adrese), „Alderi 1B” dārza Nr.2 zemesgabala 0,07 ha platībā,
01.07.2010.zemes nomas līgums Nr.2393;
1.27. I. Š., (adrese), „Alderi 13A” dārza Nr.3 zemesgabala 0,04 ha platībā, 01.07.2010. zemes
nomas līgums Nr.2394;
1.28. M. O., (adrese), „Alderi 13A” dārza Nr.2 zemesgabala 0,02 ha platībā, 01.07.2010.
zemes nomas līgums Nr.2386;
1.29. V.B., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.25 zemesgabala 0,07 ha platībā, 09.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2323.
1.30. D. B., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.44 zemesgabala 0,03 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2378.
1.31. V. R., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.65 zemesgabala 0,11 ha platībā, 10.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2331.
1.32. P. Š., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.64 zemesgabala 0,04 ha platībā, 07.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2401.
1.33. S. S., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.53 zemesgabala 0,03 ha platībā, 10.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2326.
1.34. R. R., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.32A zemesgabala 0,03 ha platībā, 30.06.2010.
zemes nomas līgums Nr.2371.
1.35. T. P., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.33 zemesgabala 0,06 ha platībā, 10.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2327.
1.36. G. U., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.4 zemesgabala 0,04 ha platībā, 11.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2336.
1.37. N. U., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.36 zemesgabala 0,03 ha platībā, 11.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2334.
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1.38. V. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.39 zemesgabala 0,03 ha platībā, 15.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2344.
1.39. A. B., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.46 zemesgabala 0,03 ha platībā, 16.04.2007. zemes
nomas līgums Nr.2202;
1.40. I. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.6 zemesgabala 0,03 ha platībā, 01.06.2011. zemes
nomas līgums Nr. JUR 2011-06/336;
1.41. A. P., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.70 zemesgabala 0,07 ha platībā, 01.06.2011. zemes
nomas līgums Nr. JUR 2011-06/340;
1.42. K. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.38 zemesgabala 0,06 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2356.
1.43. J. Ģ., (adrese), Lazdu iela 7 dārza Nr.4 zemesgabala 0,17 ha platībā, 01.10.2010. zemes
nomas līgums Nr.2404;
1.44. G. M., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.21 zemesgabala 0,02 ha platībā, 07.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2321;
1.45. D. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.19 zemesgabala 0,03 ha platībā, 07.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2320;
1.46. I. G., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.48 zemesgabala 0,03 ha platībā, 21.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2351;
1.47. R. D., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.43 zemesgabala 0,03 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2377;
1.48. S. S., (adrese), Attekas iela 21A dārza Nr.1 zemesgabala 0,03 ha platībā, 07.06.2010.
zemes nomas līgums Nr.2315;
1.49. M. K., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.72A zemesgabala 0,035 ha platībā, 07.06.2012.
zemes nomas līgums Nr. JUR 2012-06/380;
1.50. V. J., (adrese), „Vinetas” dārza Nr.41 zemesgabala 0,03 ha platībā, 30.06.2010. zemes
nomas līgums Nr.2375;
2. Noteikt iznomājamiem zemesgabaliem nekustamā īpašuma izmantošanas mērķipersonisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai.
3. Noteikt nomas maksu gadā, atbilstoši Ādažu novada domes 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 viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās
noslēgt vienošanās par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu un par grozījumiem
nomas maksas norēķinu kārtībā.
12.3. § Par zemes vienību apvienošanu.
SIA „EuroLatCapital” (adrese: Lāčplēša iela 20A, Rīga, LV-1011, reģ.Nr.40003805384) savā
š.g. 3.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5877-E) lūdz apvienot septiņdesmit
piecus nekustamos īpašumus vienā nekustamajā īpašumā. Lēmuma projekts tika atbalstīts
Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.273 „Par zemes vienību apvienošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
13.§
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu
(V.Saleniece)
1. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” A.M., (personas
kods), tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.274 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
2. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” A. T., (personas
kods), tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.275 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
3. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” I. G., (personas kods),
tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.276 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
14.§
Par Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes līdzfinansējuma apjomu
2015.gadam
(P.Balzāns)
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (adrese: Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011, reģ.
Nr. 90009228736) savā š.g. 8.decembra vēstulē (reģ. Nr. ADM/1-18/14/6030-P) lūdz piešķirt
līdzfinansējumu, atkarībā no deklarēto iedzīvotāju skaita, nosakot, ja pašvaldībā irsākot no
5001 deklarēto iedzīvotāju, maksājuma apmērs ir 1.36 EUR par deklarēto personu. Jautājums
tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, L.PUMPURE, P.PULTRAKS, A.KEIŠA
J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE,), „pret” – nav, „atturas” – 1 (N.ZVIEDRIS)
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.277 „Par izmaiņām Pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvalde” nolikumā”” un sagatavot to parakstīšanai.
15.§
Par telpu nomas līguma pagarinājumu Ādažu vidusskolā
(L.Pumpure)
Lēmuma projekts „Par telpu nomas līguma pagarināšanu” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g.
16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.278 „Par telpu nomas līguma pagarināšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.

16.§
Par noteikumu projektu „Pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas kārtība”
(G.Porietis)
Noteikumu projekts „Pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas kārtība”, kas nosaka
vienotu kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu
(saziņas līdzekļus, telpas un biroja tehniku, nekustamo īpašumu, u.c.) un rīkojas ar finanšu
resursiem, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt noteikumus Nr.12 „Pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas
kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai.
17.§
Par noteikumu projektu „Dāvanu pieņemšanas un uzskaites kārtība”
(G.Porietis)
Noteikumu projekts „Dāvanu pieņemšanas un uzskaites kārtība”, kas nosaka kārtību, kādā
pašvaldībā organizē tādu dāvanu pieņemšanu, reģistrēšanu, novērtēšanu, uzskaiti,
izmantošanu un izpirkšanu, kas pieņemtas pildot valsts amatpersonas vai pašvaldības
darbinieka amata pienākumus, gan arī ārpus amata pienākumu pildīšanas, tika atbalstīts
Finanšu komitejas š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.13 „Dāvanu pieņemšanas un uzskaites kārtība” un sagatavot
to parakstīšanai.
18.§
Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu
(G.Porietis)
Lēmuma projekts „Par grozījumiem 2013.gada 26.novembra iekšējos noteikumos „Noteikumi
par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” tika atbalstīts Finanšu komitejas
š.g. 16.decembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.279 „Par grozījumiem 2013.gada 26.novembra iekšējos
noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā””
un sagatavot to parakstīšanai.
19.§
Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata
(M.Sprindžuks)
Gudrīte Dambe savā š.g. 16. decembra iesniegumā (reģ. ADM/1-18/14/6131-D) lūdz atbrīvot
viņu no bāriņtiesas locekļa pienākumiem.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.280 „Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no amata” un sagatavot
to parakstīšanai.
20.§
Ziņojums par publiskās apspriešanas rezultātiem
(D.Medniece)
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.31 „Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 9.punktu, laikā no
š.g. 15.novembra līdz 15.decembrim publiskajai apspriešanai tika nodota iecere nocirst ozolu
Ādažu vidusskolas teritorijā (Gaujas ielā 30 (kad.nr.8044 008 0192)), pie sporta laukuma.
Visi interesenti ar ieceri varēja iepazīties Būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notika š.g. 1.decembrī plkst. 17.00 Būvvaldē. Tika
iesniegts viens rakstisks iesniegums pret ierosināto ozola nociršanu.
P.SLUKA norāda, ka ozols apdraud sporta laukuma apmeklētāju drošību.
M.SPRINDŽUKS norāda, ka ir jāizskata iespējamie varianti koka saglabāšanai, neapdraudot
sporta laukuma apmeklētāju drošību.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt informāciju zināšanai.
– SLĒGTĀ DAĻA –
Ierobežotas pieejamības informācija.
Sēde slēgta 2014.gada 23.decembrī, plkst. 9.55.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

S.Tenisa

Protokols parakstīts 2015.gada 5.janvārī
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