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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 22.aprīlī           Nr. 9  

 

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 14 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS (no plkst. 14.03), Valērijs 

BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, 

Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Māris SPRINDŽUKS, Edvīns ŠĒPERS, Karīna 

TINAMAGOMEDOVA.  

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Ilze PĒTERSONE. 

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Ivo BĒRZIŅŠ, Silvis GRĪNBERGS, Everita 

KĀPA, Liene KRŪZE, Vollijs KUKS, Karīna MIĶELSONE, Sarmīte MŪZE, Guntis 

PORIETIS, Laila RAISKUMA, Vineta SUHOVA, Inesa VILCĀNE, Kristīne ŽUKOVSKA. 

uzaicinātās personas: Ādažu vidusskolas direktore Dace DUMPE, Ādažu Sociālā dienesta 

vadītāja Ieva ROZE, Ādažu vidusskolas direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Gundars 

SUBOČS. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

N.ZVIEDRIS informē deputātus par iesniegto papildu jautājumu: 

1. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu. 

Ierosina balsot par papildu jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā. 

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

Papildināt domes sēdes darba kārtību ar papildu jautājumu un izskatīt to kā pirmo. 

14.03 domes sēdē piedalās A.Brūvers. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu. 

2. Par galvenā grāmatveža iecelšanu amatā. 

3. Par telpu piešķiršanu Sociālajam dienestam pensionāru aktivitāšu nodrošināšanai. 

4. Teritorijas plānošanas jautājumi. 

4.1. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu. 

4.1.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma 

grozījumu projekta izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana.  

4.2. Par detālplānojuma projekta Darba uzdevuma apstiprināšanu. 

4.2.1. Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta darba uzdevuma 

apstiprināšana.  

4.3. Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 
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4.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” detālplānojuma grozījumu 

projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.  

4.4. Par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu. 

4.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Vējupes ielā 43 detālplānojuma 

grozījumu projekta apstiprināšana.  

4.5. Par detālplānojuma apbūves noteikumu precizēšanu. 

4.5.1. Ādažu ciema nekustmā īpašuma „Dārtas” detālplānojumā noteikto būvlaižu 

precizēšana īpašumā Priežu ielā 7.  

4.6. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. 

4.6.1. Nekustamā īpašuma Iļķenes ciemā „Jaunbeitiņi” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.  

4.6.2. Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā Zelta ielā 9 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.  

4.7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

4.7.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ķulleni” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana.  

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

apstiprināšana.  

4.7.3. Nekustamo īpašumu Birznieku ciemā „Dīķi” un „Dīķīši” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšana.  

4.7.4. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Attari” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana.  

5. Būvniecība, būvprojektēšana. 

5.1. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu. 

5.1.1. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamajā īpašumā Puķu iela 18.  

5.1.2. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Āņu ciema 

nekustamajā īpašumā Jaungožu iela 14.  

5.1.3. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Kadagas ciema 

nekustamajā īpašumā Gungas.  

5.1.4. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Kadagas ciema 

nekustamajā īpašumā Kadiķi.   

6. Par atļauju domes izpilddirektoram G.Porietim savienot amatus. 

7. Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim.  

8. Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim. 

9. Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības 

pirmsskolas izglītības iestādēs. 

10. Par Ādažu novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu. 

11. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un to norakstīšanu. 

12. Par redakcionāliem labojumiem 22.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.30 „Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu”. 

13. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu. 

14.1. Centra ciemata katlu māja. 

14.2. Kadagas katlu māja. 

15. Par Ādažu vidusskolas jumta remontēšanu un skolas laukuma bruģēšanu. 

16. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā. 

17. Zemes jautājumi. 

18. Par grozījumiem budžetā. 

19. Par tirdzniecības kioskiem Gaujas ielā 7. 
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20. Par Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par 

Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem (pasākumiem)”. 

21. Par pašvaldības īpašumā esoša transporta līdzekļa izmantošanu. 

22. Par Ādažu novada domes darba samaksas nolikumu. 

1. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu 

N.ZVIEDRIS ziņo, ka pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta 

statusa likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu no deputāta pienākumu pildīšanas š.g. 27.martā 

tika atbrīvots U.Dambis. Informē, ka Ādažu novada domes vēlēšanu komisija š.g. 4.aprīlī 

saņēma Ādažu novada domes (turpmāk – dome) š.g. 2.aprīļa vēstuli par deputāta U.Dambja 

pilnvaru izbeigšanu un par nākamo deputāta kandidātu no politiskās partijas „Zaļo un 

Zemnieku savienība” uzaicināja Armandu Možeiko, pamatojoties uz Ādažu novada vēlēšanu 

komisijas Vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas 2013.gada 2.jūnija protokolu. Š.g. 7.aprīlī 

Ā.Možeiko tika nosūtīta vēstule (Reģ. Nr. ADM/1-12-1/14/341) „Par deputāta pilnvarām” ar 

aicinājumu kļūt par domes deputātu. Š.g. 17.aprīlī saņemts A.Možeiko atteikums (Reģ. Nr. 

ADM/1-18/14/1808-M) kļūt par deputātu. Pamatojoties uz vēlēšanu komisijas Vēlēšanu 

rezultātu aprēķināšanas 2013.gada 2.jūnija protokolu, par nākamo deputāta kandidātu 

uzaicināja Edmundu Plūmīti, kurš š.g. 22.aprīlī rakstiski (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1815-P) 

piekrita kļūt par domes deputātu. 

N.ZVIEDRIS informē, ka pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

10.punktu un 55.pantu, lai deputāts E.Plūmīte varētu pilnvērtīgi piedalīties domes darbā, 

deputātiem ir jābalso par E.Plūmītes ievēlēšanu domes pastāvīgajās komitejās. 

 

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

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu 

apstiprināt deputātu E.Plūmīti par Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas un 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas locekli. 

2. Par galvenā grāmatveža iecelšanu amatā 

K.TINAMAGOMEDOVA ziņo, ka no š.g. 6.janvāra ar domes bijušo galveno grāmatvedi 

V.V. ir noslēgts saimnieciskā darījuma līgums (turpmāk – Līgums) par pakalpojumiem 

grāmatvedības jautājumos. Līgums ir noslēgts uz trīs mēnešiem (līdz š.g. 31.martam) ar 

pagarinājumu līdz š.g. 30.aprīlim. Š.g. janvārī dome pašvaldības oficiālajā mājaslapā 

publicēja informāciju par vakanto galvenā grāmatveža amata vietu uz ko bija atsaukušies 

deviņi kandidāti. Ņemot vērā finanšu stabilizācijas procesa uzrauga I.Komisāres 

rekomendācijas, informācija par vakanto grāmatveža amata vietu tika publicēta arī portālā 

„CV-Online Latvia”. Domes Personāldaļa saņēma vēl deviņus pieteikumus. Saskaņā ar domes 

priekšsēdētāja š.g. 7.marta rīkojumu Nr. ADM/1-10-2/14/104 „Par pretendentu atlasi galvenās 

grāmatvedes amatam” tika izveidota izvērtēšanas darba grupa, kas no 18 pretendentiem 

uzaicināja uz pārrunām piecus kandidātus. Norāda, ka pretendentu atlases rezultātā 

izvērtēšanas darba grupa galvenās grāmatvedes amatam rekomendēja A.V. Vērš uzmanību, ka 

domes izpilddirektors pretī izvērtēšanas darba grupas nolemtajam un normatīvo aktu prasībām 

uz galvenās grāmatvedes amatu uzaicināja A.K. Uzskata, ka domei ir jāpieņem lēmums par 

galvenās grāmatvedes pieņemšanu darbā. 

J.RUKS lūdz skaidrot, kurš nosūtīja A.K. e-pastu ar piedāvājumu uzsākt darbu par domes 

Grāmatvedības daļas galveno grāmatvedi. 

L.RAISKUMA informē, ka Personāldaļa nosūtīja e-pastu A.K. ar piedāvājumu uzsākt darbu 

par galveno grāmatvedi, pamatojoties uz domes izpilddirektora mutisku rīkojumu sazināties ar 

šo kandidātu. Vienlaikus skaidro, ka saskaņā ar š.g. 17.marta Atzinumu „Par pretendentu 

atlases rezultātiem uz Ādažu novada domes izsludināto pieteikumu galvenās grāmatvedes 
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amatam” (turpmāk – Atzinums) kandidātes A.V. un A.K. ieguva vienādu punktu skaitu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, izpilddirektors š.g. 17.martā atkārtoti aicināja izvērtēšanas darba 

grupas locekļus viedokļu paušanai par atbilstošāko kandidātu galvenās grāmatvedes amatam 

un, pamatojoties uz balsošanas rezultātiem, darba grupa galvenās grāmatvedes amatam 

rekomendēja A.K., ņemot vērā kandidātes pieredzi strādājot par galveno grāmatvedi 

(nosaukums) domē un grāmatvedības datorprogrammas ZZ Dats pārzināšanu. 

K.TINAMAGOMEDOVA norāda, ka svarīgs ir process, kura rezultātā izpilddirektors 

nepildīja domes priekšsēdētāja rīkojumus un novilcināja laiku. 

G.PORIETIS informē, ka š.g. 17.martā mutiski informēja domes priekšsēdētāju par 

izvērtēšanas darba grupas izvēli – pieņemt par galveno grāmatvedi A.K. Uzskatot, ka ir 

saņēmis no domes priekšsēdētāja mutisko apstiprinājumu izvēlētajai kandidātei, saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām uzdeva domes Personāldaļas vadītājai L.Raiskumai organizēt A.K. 

pieņemšanu darbā par galveno grāmatvedi.  

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka 

domes izpilddirektora pienākumus un tiesības, izpilddirektors ir atbildīgs par domes 

Administrācijas darbinieku pieņemšanu darbā. 

K.TINAMAGOMEDOVA norāda, ka, viņasprāt, izpilddirektors rīkojās pretī izvērtēšanas 

darba grupas un finanšu stabilizācijas procesa uzrauga viedoklim, kas galvenās grāmatvedes 

amatam š.g. 15.martā rekomendēja A.V., kā arī nav izpildījis domes priekšsēdētāja š.g. 

2.aprīļa rīkojumu Nr. ADM/1-10-1/14/34 „Par galvenā grāmatveža iecelšanu amatā”. Ņemot 

vērā, ka iepriekš minētais rīkojums netika izpildīts, tas ir atcelts ar domes priekšsēdētāja š.g. 

17.aprīļa rīkojumu Nr. ADM/1-10-1/14/44 „Par rīkojuma atcelšanu” un jautājums tika virzīts 

izskatīšanai domes š.g. 22.aprīļa sēdē. Uzskata, ka par domes Grāmatvedības daļas galveno 

grāmatvedi ir jāpieņem ļoti kvalificēta persona un aicina deputātus nobalsot par A.V. 

pieņemšanu darbā par domes Grāmatvedības daļas galveno grāmatvedi. 

P.BALZĀNS vērš uzmanību, ka kopš 2011.gada februāra dome ir finanšu stabilizācijas 

procesā, līdz ar to domei ir nepieciešama kvalificēta un zinoša galvenā grāmatvede, lai 

nodrošinātu augsti kvalificētu domes darbu pašvaldības grāmatvedības jomā. Uzskata, ka 

izpilddirektoram ir jāpieņem darbā par galveno grāmatvedi izvērtēšanas darba grupas 

rekomendēto personu, ņemot vērā ka darbinieku atlase notiek saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem. 

E.ŠĒPERS lūdz skaidrot, kāpēc izvērtēšanas darba grupa tika sasaukta otro reizi, ja, kā minēja 

K.Tinamagomedova, š.g. 15.martā izvērtēšanas darba grupa rekomendēja pieņemt darbā par 

galveno grāmatvedi A.V. 

L.RAISKUMA atkārtoti skaidro, ka saskaņā ar š.g. 17.marta Atzinumā norādīto A.V. un A.K. 

pārrunu rezultātā bija iegūts vienāds vērtēšanas punktu skaits, līdz ar to izvērtēšanas darba 

grupai bija nepieciešams pieņemt lēmumu, kuru no kandidātēm rekomendēt pieņemt darbā 

par galveno grāmatvedi. 

G.PORIETIS informē, ka, rīkojoties saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lika 

domes Personāldaļai uzrunāt izvērtēšanas darba grupas rekomendēto personu (A.K.) 

pieņemšanai darbā par galveno grāmatvedi, bet, saņemot no priekšsēdētāja š.g. 2.aprīļa 

rīkojumu Nr. ADM/1-10-1/14/34 „Par galvenā grāmatveža iecelšanu amatā”, nonāca 

pretrunīgajā situācijā, līdz ar to uzskata, ka lēmums par galvenā grāmatveža pieņemšanu 

darbā ir jāpieņem domei. 

M.SPRINDŽUKS uzskata, ka dome nevar izpilddirektora vietā pieņemt darbā darbiniekus. 

E.KĀPA informē, ka pieņemt lēmumus uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

pamata nav labs pārvaldības princips (Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmā daļa 

nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā). 
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L.RAISKUMA informē, ka, atsakot slēgt darba līgumu ar A.K., ir radīta situācija, ka persona 

paliek bez darba un uzturlīdzekļiem. Tā rezultātā var rasties strīds, ko domei būs jārisina 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

M.SPRINDŽUKS norāda, ka negrib uzņemties atbildību par lēmumiem, ko ir jāpieņem 

izpildvarai. 

E.KĀPA atgādina, ka dome 2011.gada 26.jūlijā apstiprināja „Ādažu novada domes 

Grāmatvedības daļas reglamentu” (turpmāk – Reglaments) un saskaņā ar Reglamenta 

3.1.apakšpunktu galveno grāmatvedi pieņem darbā un atbrīvo no darba domes izpilddirektors. 

P.BALZĀNS atkārtoti norāda, ka lēmumu par galvenās grāmatvedes pieņemšanu darbā ir 

jāpieņem domes izpilddirektoram. 

E.ŠĒPERS lūdz skaidrot, kāpēc izvērtēšanas darba grupā piedalījās finanšu stabilizācijas 

procesa uzraugs I.Komisāre. 

G.PORIETIS skaidro, ka risinot domei svarīgus jautājumus, īpaši saistībā ar finanšu 

jautājumiem, domes Administrācijai ir jākonsultējas ar finanšu stabilizācijas procesa uzraugu. 

Izvērtēšanas darba grupa aicināja uzraugu piedalīties galvenās grāmatvedes atlasē ar 

padomdevēja tiesībām. Uzskata, ka uzrauga viedoklim ir rekomendējošs raksturs. Lūdz domi 

atļaut pieņemt darbā A.K. 

K.TINAMAGOMEDOVA ierosina pieņemt darbā A.V. 

P.BALZĀNS ierosina domes Administrācijai noskaidrot pie domes grāmatvežiem, kura no 

kandidātēm ir labāka. 

G.PORIETIS atbild, ka izvērtēšanas darba grupā piedalījās gan V.Suhova (domes galvenās 

grāmatvedes vietniece), gan S.Mūze (domes finansiste). Klātesošie V.Suhova, L.Raiskuma un 

G.Porietis apstiprina, ka viņi atbalstīja A.K. kandidatūru. S.Mūze un K.Tinamagomedova 

apstiprina, ka atbalstīja A.V. kandidatūru. Norāda, ka ar balsu attiecību 3:2 darba grupa 

17.martā nobalsoja par A.K. kandidatūru galvenās grāmatvedes amatam, bet, ņemot vērā 

domstarpības starp lēmējvaru un izpildvaru, lūdz domi pieņemt lēmumu par galvenās 

grāmatvedes pieņemšanu darbā. 

N.ZVIEDRIS lūdz deputātiem paust savu viedokli, kuru no kandidātēm pieņemt darbā par 

galveno grāmatvedi. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka E.Plūmīte vēl pagājušajā gadā e-sarakstē esot paudis viedokli 

par A.Vaivodes piemērotību darbam pašvaldībā. Pieļauj, ka domes priekšsēdētāja nostāja esot 

balstīta uz šo apstākli. 

E.PLŪMĪTE noraida M.Sprindžuka pieņēmumu, kā patiesībai neatbilstošu. 

P.BALZĀNS uzskata, ka domes izpilddirektoram ir jāpieņem darbā atbilstošāko kandidatūru. 

L.RAISKUMA informē, ka saskaņā ar Darba likuma 46.pantu darba devējs, noslēdzot darba 

līgumu ar darbinieku, var noteikt pārbaudi, lai noskaidrotu, vai darbinieks atbilst viņam 

uzticētā darba veikšanai un pārbaudes termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem. 

Atkārtoti rekomendē pieņemt darbā par galveno grāmatvedi A.K., nosakot darba līgumā 

pārbaudes laiku un šajā laikā izvērtēt darbinieka atbilstību ieņemamajam amatam. 

N.ZVIEDRIS pieņēma zināšanai domes Personāldaļas piedāvāto risinājumu.  

3. Par telpu piešķiršanu Sociālajam dienestam pensionāru aktivitāšu 

nodrošināšanai 

I.ROZE ziņo par Ādažu Sociālā dienesta (turpmāk – Sociālais dienests) iesniegumu par telpas 

Nr.40. 13,0 m
2
 un telpas Nr.44. 35,1m

2
 adresē Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā 

piešķiršanu Sociālā dienesta vajadzībām. Telpas tiks izmantotas pensionāru aktivitātēm, lai 
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nodrošinātu pensionāriem sociālās saskarsmes aktivitāšu norises vietu, veicinot viņu 

līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē, veidojot aktīvu dzīves pozīciju. Sociālā dienesta 

budžetā (EKK 2261) ir paredzēti līdzekļi telpu uzturēšanas izdevumiem. Aicina apstiprināt 

sagatavoto lēmuma projektu „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ādažu novada 

domes Sociālā dienesta vajadzībām”. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.93 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ādažu novada 

domes Sociālā dienesta vajadzībām”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.93 parakstīšanai. 

4. Teritorijas plānošanas jautājumi 

4.1. Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu 

4.1.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma 

grozījumu projekta izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja SIA „EuroLat Capital” (adrese: 

Lāčplēša iela 20A, Rīga LV-1011) š.g. 24.marta iesniegumu (Reģ. Nr.ADM/1-18/14/1329-E) 

ar lūgumu atļaut uzsākt nekustamo īpašumu Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, „Intas” un 

„Alises” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu ar nolūku pamatot izmaiņas spēkā 

esošajā detālplānojumā saskaņā ar domes š.g. 28.janvāra lēmumu Nr.11 apstiprināto 

lokālplānojumu, vienlaicīgi izstrādājot tehniskos projektus skiču stadijā. Informē, ka ir 

sagatavoti lēmuma projekti „Par atļauju izstrādāt nekustamo īpašumu Ādažu novadā, Stapriņu 

ciemā, „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projektu” un „Par darba uzdevuma 

apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma projekta 

izstrādāšanai”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minētos lēmuma projektus. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.94 „Par atļauju izstrādāt nekustamo īpašumu Ādažu novadā, Stapriņu 

ciemā, „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projektu” un lēmumu Nr.95 „Par 

darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma 

projekta izstrādāšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.94 un lēmumu Nr.95 parakstīšanai. 

4.2. Par detālplānojuma projekta Darba uzdevuma apstiprināšanu 

4.2.1. Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta darba uzdevuma 

apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja darba uzdevumu Kadagas 

ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādāšanai. Informē, ka ir sagatavots lēmuma 

projekts „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma 

projekta izstrādāšanai” un ierosina atbalstīt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.96 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Kadagas ciema centrālās 

daļas detālplānojuma projekta izstrādāšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.96 parakstīšanai. 

4.3. Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

4.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja Z.V. (adrese) š.g. 2.aprīļa 

iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1519-V) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par 

nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Iznormē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par Ādažu 



 7 

novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.97 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Dailas” 

detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.97 parakstīšanai. 

4.4. Par detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu 

4.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu 

projekta apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja SIA „Reģionālie projekti” 

(adrese: Rūpniecības iela 32B-502, Rīga LV-1045) š.g. 4.aprīļa iesniegumu Nr.14/41 (Reģ. 

Nr. ADM/1-18/13/1566-R) par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes ielā 

43 detālplānojuma grozījumu projektu. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta 

apstiprināšanu”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.98 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes 

ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.98 parakstīšanai. 

4.5. Par detālplānojuma apbūves noteikumu precizēšanu 

4.5.1. Ādažu ciema nekustmā īpašuma „Dārtas” detālplānojumā noteikto būvlaižu 

precizēšana īpašumā Priežu ielā 7 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja SIA „F.A. CONSULTING” 

valdes locekļa Aigara Šmita (adrese: Stabu iela 92-28, Rīga) š.g. 26.marta iesniegumu (Reģ. 

Nr. ADM/1-18/13/1367-F) ar lūgumu veikt izmaiņas nekustamā īpašuma „Dārtas” 

detālplānojumā un samazināt būvlaižu minimālo attālumu no kaimiņu zemesgabalu robežām 

no 10,0 m uz 6,0 m saskaņā ar pievienoto projektu. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts 

„Par Ādažu ciema nekustmā īpašuma „Dārtas” detālplānojumā noteikto būvlaižu precizēšanu 

nekustamajā īpašumā Priežu ielā 7”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.99 „Par Ādažu ciema nekustmā īpašuma „Dārtas” detālplānojumā 

noteikto būvlaižu precizēšanu nekustamajā īpašumā Priežu ielā 7”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.99 parakstīšanai. 

4.6. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu 

4.6.1. Nekustamā īpašuma Iļķenes ciemā „Jaunbeitiņi” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja K.G. (adrese) š.g. 14.marta 

pieteikumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1168-G) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam Iļķenes ciemā „Jaunbeitiņi” (kad.apz. 8044 006 0012) ar 

mērķi veikt kopīpašumā esoša zemesgabala sadalīšanu saskaņā ar pievienoto shēmu. Informē, 

ka ir sagatavoti lēmuma projekti „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Iļķenes ciemā, „Jaunbeitiņi”” un „Par nosacījumu apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei  nekustamajam īpašumam „Jaunbeitiņi””, kā arī ierosina 

pieņemt iepriekš minētos lēmuma projektus. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.100 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Iļķenes ciemā, „Jaunbeitiņi”” un lēmumu Nr.101 „Par 
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nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādei  nekustamajam 

īpašumam „Jaunbeitiņi””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.100 un lēmumu Nr.101 parakstīšanai. 

4.6.2. Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā Zelta ielā 9 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja Ģ.U. (adrese) š.g. 24.marta 

pieteikumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1301-U) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam Stapriņu ciemā Zelta ielā 9 (kad.apz. 8044 003 0178) uz 

kura atrodas dvīņu māja ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu saskaņā ar pievienoto shēmu 

un noteikt katrai dvīņu mājas daļai atsevišķu zemes vienību. Informē, ka ir sagatavoti lēmuma 

projekti „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 

novadā, Stapriņu ciemā, Zelta ielā 9” un „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Zelta ielā 9”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš 

minētos lēmuma projektus. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.102 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, Zelta ielā 9” un lēmumu Nr.103 „Par 

nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam 

Zelta ielā 9”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.102 un lēmumu Nr.103 parakstīšanai. 

4.7. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu 

4.7.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ķulleni” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja SIA „A Komanda” (adrese: 

O.Kalpaka iela 12, Ogre LV-5001) š.g. 28.marta iesniegumu Nr.03/03/2014 (Reģ. Nr. 

ADM/1-18/14/1407-A) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Ķulleni” (kad.apz. 8044 013 0144). 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada 

Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Ķulleni” apstiprināšanu”, kā arī ierosina pieņemt 

iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.104 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Baltezera ciema 

nekustamajam īpašumam „Ķulleni” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.104 parakstīšanai. 

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

apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja SIA „M un M risinājumi” 

(adrese: Biķernieku iela 11-13, Rīga LV-1039) š.g. 2.aprīļa iesniegumu Nr.1.-2.1/10 (Reģ. Nr. 

ADM/1-18/14/1496-M) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu 

novada Alderu ciema nekustamajam īpašumam „Kalnmalas” (kad.apz. 8044 014 0178). 

Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada 

Alderu ciema nekustamajam īpašumam „Kalnmalas” apstiprināšanu”, kā arī ierosina pieņemt 

iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.105 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Alderu ciema 

nekustamajam īpašumam „Kalnmalas” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.105 parakstīšanai. 
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4.7.3. Nekustamo īpašumu Birznieku ciemā „Dīķi” un „Dīķīši” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja SIA „M un M risinājumi” 

(adrese: Biķernieku iela 11-13, Rīga LV-1039) š.g. 2.aprīļa iesniegumu Nr.1.-2.1/8 (Reģ. Nr. 

ADM/1-18/14/1497-M) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu 

novada Birznieku ciema nekustamajiem īpašumiem „Dīķi” (kad.apz. 8044 004 0072) un 

„Dīķīši” (kad.apz. 8044 004 0075). Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes 

ierīcības projekta Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajiem īpašumiem „Dīķi” un 

„Dīķīši” apstiprināšanu”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.106 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Birznieku ciema 

nekustamajiem īpašumiem „Dīķi” un „Dīķīši” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.106 parakstīšanai. 

4.7.4. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Attari” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

S.GRĪNBERGS ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja SIA „M un M risinājumi” 

(adrese: Biķernieku iela 11-13, Rīga LV-1039) 02.04.2014. iesniegumu Nr.1.-2.1/9 

(reģ.Nr.ADM/1-18/14/1498-M; 02.04.2014.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības 

projektu Ādažu novada Ataru ciema nekustamajam īpašumam „Attari” (kad.apz. 8044 009 

0007). Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada 

Ataru ciema nekustamajam īpašumam „Attari” apstiprināšanu”, kā arī ierosina pieņemt 

iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.107 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ataru ciema 

nekustamajam īpašumam „Attari” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.107 parakstīšanai. 

5. Būvniecība, būvprojektēšana 

5.1. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu 

5.1.1. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamajā īpašumā Puķu iela 18 

L.KRŪZE ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja jautājumu par patvaļīgas 

būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Puķu ielā 18. Informē, ka ir 

sagatavots lēmuma projekts „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Ādažu ciemā, Puķu ielā 18”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.108 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Ādažu ciemā, Puķu ielā 18”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.108 parakstīšanai. 

5.1.2. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Āņu ciema 

nekustamajā īpašumā Jaungožu iela 14 

L.KRŪZE ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja jautājumu par patvaļīgas 

būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, Āņu ciemā, Jaungožu ielā 14. Informē, ka ir 

sagatavots lēmuma projekts „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, Āņu 

ciemā, Jaungožu ielā 14”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.109 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Āņu ciemā, Jaungožu ielā 14”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.109 parakstīšanai. 
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5.1.3. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Kadagas ciema 

nekustamajā īpašumā Gungas 

L.KRŪZE ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja jautājumu par patvaļīgas 

būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, Divezeru ciemā, Gungās. Informē, ka ir 

sagatavots lēmuma projekts „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Divezeru ciemā, Gungās”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.110 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Divezeru ciemā, Gungās”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.110 parakstīšanai. 

5.1.4. Par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu Ādažu novada Kadagas ciema 

nekustamajā īpašumā Kadiķi 

L.KRŪZE ziņo, ka Attīstības komiteja š.g. 8.aprīlī izskatīja jautājumu par patvaļīgas 

būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, Divezeru ciemā, Kadiķos. Informē, ka ir 

sagatavots lēmuma projekts „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Divezeru ciemā, Kadiķos”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.111 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Divezeru ciemā, Kadiķos”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.111 parakstīšanai. 

6. Par atļauju domes izpilddirektoram G.Porietim savienot amatus 

G.PORIETIS ziņo par savu š.g. 2.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1486-P) ar 

lūgumu atļaut savienot izpilddirektora amatu ar eksperta darbu ASV bruņoto spēku Eiropā 

pavēlniecības (United States European Command (EUCOM)) izveidotas eksperta grupas 

sastāvā. Savu lūgumu pamato ar to, ka ir Latvijas Nacionālo bruņoto spēku rezerves virsnieks 

un cita NATO dalībvalsts var viņu uzaicināt kā militāro ekspertu īslaicīgu konsultāciju 

sniegšanai. ASV bruņoto spēku Eiropā pavēlniecība paredz epizodiski un īstermiņā iesaistīt 

viņu ASV militārās administrācijas izveidotas ekspertu grupas darbā. Apliecina, ka darbu 

savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitēs amatpersonas tiešo pienāku veikšanai. Informē, ka ir sagatavots lēmuma 

projekts „Par amatu savienošanas atļauju”, kā arī ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma 

projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.112 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.112 parakstīšanai. 

7. Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim 

E.KĀPA ziņo par Ādažu pašvaldības policijas priekšnieka O.Feldmaņa š.g. 3.aprīļa 

iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1517-F) ar lūgumu atļaut savienot Ādažu pašvaldības 

policijas priekšnieka amatu ar darbu Ādažu novada domes vēlēšanu komisijā š.g. 24.maijā. 

Sava iesniegumā O.Feldmanis norāda ka, iespējams tiks apstiprināts par līgumdarbinieku 

vēlēšanu komisijā sakarā Eiroparlamenta vēlēšanām. Veicot vēlēšanu komisijas 

līgumdarbinieka pienākumus neradīsies interešu konflikts un šo amatu savienošana nav 

pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī nekaitēs tiešo pienākumu 

veikšanai. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par amatu savienošanas atļauju”, kā arī 

ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.113 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.113 parakstīšanai. 
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8. Par amatu savienošanas atļauju O.Feldmanim 

E.KĀPA ziņo par Ādažu novada domes Administratīvās komisijas locekļa O.Feldmaņa š.g. 

3.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1518-F) ar lūgumu atļaut savienot Ādažu novada 

domes Administratīvās komisijas locekļa amatu ar darbu Ādažu novada vēlēšanu komisijā š.g. 

24. maijā. Sava iesniegumā O.Feldmanis norāda  ka, iespējams tiks apstiprināts par 

līgumdarbinieku vēlēšanu komisijā sakarā Eiroparlamenta vēlēšanām. Veicot vēlēšanu 

komisijas līgumdarbinieka pienākumus neradīsies interešu konflikts un šo amatu savienošana 

nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām, kā arī nekaitēs tiešo pienākumu 

veikšanai. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts „Par amatu savienošanas atļauju”, kā arī 

ierosina pieņemt iepriekš minēto lēmuma projektu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.114 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.114 parakstīšanai. 

9. Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

E.KĀPA informē, ka ir izstrādāts saistošo noteikumu „Par pirmsskolas vecuma bērnu 

reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

projekts. Ierosina pieņemt saistošo noteikumu projektu. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 

uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.9 parakstīšanai. 

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

attīstības ministrijai saistošos noteikumus Nr.9 saskaņošanai. 

10. Par Ādažu novada pašvaldības 2013.gada pārskata apstiprināšanu 

G.PORIETIS ziņo, ka domei saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

2.punktu, likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 30.panta trešo daļu un 2010.gada 

17.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.777 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība” ir 

jāapstiprina Ādažu novada pašvaldības 2013.gada pārskats. Informē, ka ir sagatavots lēmuma 

projekts, kas ir atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 15.aprīļa sēdē, 

kā arī ierosina domei pieņemt minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.115 „Par Ādažu novada pašvaldības 2013.gada pārskata 

apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.115 parakstīšanai. 

11. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un to norakstīšanu 

G.PORIETIS ziņo, ka jautājums par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un 

to norakstīšanu ir izskatīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 15.aprīļa 

sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kā arī ierosina domei pieņemt minēto 

lēmumu. 

15.17 J.ANTONOVS atstāj sēdi. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.116 „Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un 

to norakstīšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.116 parakstīšanai. 

15.19 atgriežas J.ANTONOVS. 
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12. Par redakcionāliem labojumiem 22.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.30 „Par 

teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 

E.KĀPA ziņo, ka jautājums par redakcionāliem labojumiem 2013.gada 22.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” ir izskatīts Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 15.aprīļa sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma 

projekts, kā arī ierosina domei pieņemt minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.117 „Par redakcionāliem labojumiem 22.10.2013. saistošajos 

noteikumos Nr.30”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.117 parakstīšanai. 

13. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

E.KĀPA ziņo par Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – Aģentūra)  

š.g. 26.marta iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1347), kurā tā lūdz arī turpmāk iznomāt 

Aģentūrai pašvaldībai piederošās telpas Gaujas ielā 16 uz trīs gadiem. Informē, ka šīs 

jautājums ir izskatīts un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 

15.aprīļa sēdē. Informē, ka ir sagatavots lēmuma projekts, kā arī ierosina domei pieņemt 

minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.118 „Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.118 parakstīšanai. 

14. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu 

14.1. Centra ciemata katlu māja 

E.KĀPA ziņo par Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja D.Popova iesniegumu ar 

lūgumu organizēt nomas līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošās ēkas Ādažu ciema centra 

katlu mājas ar adresi: Atteka iela 43, Ādaži, Ādažu novads, telpas Nr.4 daļas 94,12 m² 

kopplatībā iznomāšanu SIA „Balteneko”, ar mērķi nodrošināt siltumenerģijas ražošanu Ādažu 

centra ciemata daudzdzīvokļu mājām. Informē, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 15.aprīļa sēdē. Informē, ka ir sagatavots 

lēmuma projekts, kā arī ierosina domei pieņemt minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.119 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas 

maksas noteikšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.119 parakstīšanai. 

14.2. Kadagas katlu māja 

E.KĀPA ziņo par domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja D.Popova iesniegumu 

ar lūgumu organizēt nomas līguma slēgšanu par pašvaldībai piederošās Kadagas katlu mājas 

telpas Nr.7 78,7 m² kopplatībā nodošanu SIA „Balteneko”, ar mērķi turpināt nodrošināt 

siltumenerģijas ražošanu Kadagas daudzdzīvokļu mājām. Informē, ka jautājums tika izskatīts 

un atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 15.aprīļa sēdē. Informē, ka 

ir sagatavots lēmuma projekts, kā arī ierosina domei pieņemt minēto lēmumu. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.120 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas 

maksas noteikšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.120 parakstīšanai. 

15. Par Ādažu vidusskolas jumta remontēšanu un skolas laukuma bruģēšanu 

D.DUMPE ziņo, ka jautājums par vidusskolas jumta remontēšanu un skolas laukuma 

bruģēšanu ir izskatīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas (turpmāk – Komiteja) 
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š.g. 15.aprīļa sēdē. Ņemot vērā komitejā nolemto, Ādažu vidusskola (turpmāk – vidusskola) 

vienojās ar Būvvaldi par veicamo darbu veidu. 

N.ZVIEDRIS lūdz domes finansisti S.Mūzi informēt, vai vidusskolas jumta remontam 

nepieciešamais finansējums ir iekļauts pašvaldības budžeta grozījumos. 

S.MŪZE skaidro, ka komitejā tika pieņemts konceptuāls lēmums par vidusskolas visa jumta 

remontu. Nepieciešamais finansējums ir 104005 EUR, savukārt pašvaldības budžetā  tam ir 

paredzēti 21343 EUR, līdz ar to pašvaldības budžetā nepieciešams veikt grozījumus, paredzot 

papildu 82662.2 EUR.  

N.ZVIEDRIS ierosina deputātus balsot par papildu finansējuma piešķiršanu 82662.2 EUR 

apmērā vidusskolas jumta remontam. 

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

1. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 82662.2 EUR apmērā vidusskolas jumta 

remontam. 

2. Domes finansistam sagatavot grozījumus pašvaldības budžetā. 

16. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā 

E.KĀPA ziņo, ka nepieciešams izsludināt jaunu iepirkuma procedūru, lai 2014./2015. mācību 

gadā nodrošinātu Ādažu vidusskolas skolēnu ēdināšanu. Uzskata, ka domes lēmumā par telpu 

nomas maksas noteikšanu ir jānosaka, ka gadījumā, ja saskaņā ar iznomātāja vērtējumu 

līguma darbības laikā ir nepieciešams veikt telpu remontu, nomniekam ir tiesības to veikt par 

saviem līdzekļiem, saskaņā ar iznomātāja apstiprinātu izdevumu tāmi, un pēc tāmē paredzēto 

darbu pabeigšanas nomas maksu samazināt proporcionāli nomnieka veiktajiem 

ieguldījumiem. 

Informē, ka ja Ādažu vidusskolas rīcībā esošās telpas nav vajadzīgas īrnieka pienākumu 

veikšanai, tad tās telpas vidusskolai nav jādod īrniekam nomā. Ja īrniekam tiks iznomātas 

telpas, kas pakalpojumu sniegšanai nav vajadzīgas, tad var sadārdzināties ēdināšanas 

pakalpojuma cena. Ierosina Ādažu vidusskolai pārskatīt tās rīcībā esošās telpas un īrniekam 

iznomāt tikai tās, kas ir vajadzīgas ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai. 

N.ZVIEDRIS ierosina deputātus balsot par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolas 

telpām, kuras plānots iznomāt ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam Ādažu vidusskolā. 

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

1. Atbalstīt nomas maksas noteikšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija 

noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” Ādažu 

vidusskolas telpām, kuras plānots iznomāt ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam Ādažu 

vidusskolā. 

2. Domes Juridiskajai un iepirkumu daļai sagatavot lēmumu par telpu nomas maksas 

noteikšanu, saskaņojot ar Ādažu vidusskolas pārstāvjiem telpas, kuras plānots iznomāt 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam. 

3. Domes Kancelejai sagatavot lēmumu par telpu nomas maksas noteikšanu parakstīšanai.  

17. Zemes jautājumi 

17.1. V.KUKS ziņo par I.J., dzīvojoša  (adrese), š.g. 27.marta iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/14/1397) par Garkalnes ciema Lazdu iela 7 mazdārziņa zemesgabala 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ: 
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1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim I.J. Lazdu iela 7 zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8044 012 0184 daļu,  mazdārziņa Nr.11 zemesgabalu  0,08 ha platībā 

personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz 

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

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

17.2. V.KUKS ziņo par K.K., dzīvojošas (adrese), Ādažu novadā, š.g. 11.aprīļa iesniegumu 

(Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1659) par „Alkšņi 6A” mazdārziņa zemesgabala 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ: 

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

vienību 0,039 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0290 personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz 

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

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

 

17.3. V.KUKS ziņo par D.Z., dzīvojošas (adrese), Ādažu novadā, š.g. 11.aprīļa iesniegumu 

(Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1660) par „Alderi 1C” mazdārziņa zemesgabala 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim D.Z. mazdārziņa „Alderi 1C” zemes 

vienību 0,0269 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0294 personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz 

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

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

 

17.4. V.KUKS ziņo par R.E., dzīvojoša (adrese), Ādažu novadā, š.g. 17.aprīļa iesniegumu 

(Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1795) par Garkalnes ciema Lazdu iela 7 mazdārziņa zemesgabala 

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

NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim R.E. Lazdu iela 7 zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 8044 012 0184 daļu,  mazdārziņa Nr.13 zemesgabalu  0,064 ha 

platībā personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz 

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

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

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

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

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

17.2. Par zemes vienību apvienošanu 

17.2.1. V.KUKS ziņo par A.P. š.g. 31.marta iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1443) par 

nekustamā īpašuma „Kadiķi”, kadastra Nr.80440020223, zemes gabala pievienošanu 

nekustamā īpašuma „Gungas” zemes  gabalam ar kadastra Nr.80440020277. Pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 3.punktu, Zemes ierīcības likuma 8.panta 

trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: apvieno 

divas vai vairākas blakus esošas zemes vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības 

lēmums,  

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

NOLEMJ: 

1. Piekrist Ādažu novada Divezeru ciema nekustamo īpašumu „Kadiķi” un „Gungas” 

zemes  vienību ar kadastra apzīmējumiem  8044 002 0223 un 8044 002 0277 

apvienošanai. 

2. Pēc domes lēmuma par zemes vienību apvienošanu pieņemšanas, Būvvaldei pieņemt 

lēmumu par vienotas adreses piešķiršanu zemei ar ēkām un būvēm un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa (papildus lietošanas mērķa vai mērķu) noteikšanu vai maiņu. 

17.3. Par zemes vienību atdalīšanu 

17.3.1. V.KUKS ziņo par Ā.Ū. š.g. 9.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1602) ar 

lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma „Birznieki” vienību 2,8 ha platībā sakarā ar to 

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

un š.g. 7.aprīļa Pirkuma līgumu,  

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

NOLEMJ: 

Atļaut sadalīt Ādažu novada nekustamo īpašumu „Birznieki” (kadastra Nr. 8044 004 0071), 

atdalot no īpašuma zemes vienību 2,8 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0108, 

izveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu pēc adreses (nosaukuma) piešķiršanu. 

 

17.3.2. V.KUKS ziņo par Ā.Ū. š.g. 11.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1654) ar 

lūgumu atdalīt no nekustamā īpašuma „Birznieki” vienību 1,6 ha platībā sakarā ar to 

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

un š.g. 9.aprīļa Pirkuma līgumu, 

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

NOLEMJ: 

Atļaut sadalīt Ādažu novada nekustamo īpašumu „Birznieki” (kadastra Nr. 8044 004 0071), 

atdalot no īpašuma zemes vienību 1,6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0109, 

izveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu pēc adreses (nosaukuma) piešķiršanu. 
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17.4. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

17.4.1. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsones T.V., dzīvojošas (adrese), š.g. 

15.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/1711) par domes piekrišanu nekustamā 

īpašuma Gaujas iela 25 korpuss 1, zemes 0,258 ha platībā 458/25566 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” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ: 

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone T.V., (dzimšanas dati) iegūst īpašumā 458/25566 

domājamo daļu no nekustamā īpašuma Gaujas iela 25, k-1, Ādaži, Ādažu nov. (kadastra 

Nr.8044 007 0129) zemesgabala 0,258 ha platībā, dzīvokļa īpašuma Nr.12 (kadastra Nr.8044 

900 0097) uzturēšanai. 

18. Par grozījumiem budžetā 

S.MŪZE ziņo, ka ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi 

par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014.gadā” (turpmāk – Noteikumi), kas paredz izteikt 

Noteikumu 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„2.3. pamatbudžets (1.pielikums): 

1.1.1. ieņēmumi      - EUR 11’098’092; 

1.1.2. aizņēmumi no Valsts kases   - EUR 335’949;  

1.1.3. izdevumi      - EUR 12’993’138; 

1.1.4. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa  

Valsts kases kredītiem    - EUR 396’694”. 

Grozījumi ir veikti pamatojoties uz Finanšu un tautsaimniecības komitejas š.g. 15.aprīļa sēdē 

pieņemtajiem lēmumiem: 

1. Atbalstīt sadarbības piedāvājumu grāmatas „Latvijas novadu dārgumi” izveidošanai. 

2. Atbalstīt dāvanas – sporta T-krekli katrai klasei savā krāsā ar skolas logo Ādažu 

vidusskolas 1.klases 160 skolēniem. 

3. Atbalstīt iepirkumu par 10 tirdzniecības galdu izbūvi. 

4. Atbalstīt papildu finansējuma piešķiršanu 82662.2 EUR apmērā vidusskolas jumta 

remontam. 

15.35 M.SPRINDŽUKS atstāj sēdi. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2014.gadā””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.10 parakstīšanai. 

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

attīstības ministrijai saistošos noteikumus Nr.10. 

19. Par tirdzniecības kioskiem Gaujas ielā 7 

K.MIĶELSONE ziņo, ka jautājums par tirdzniecības kioskiem Gaujas ielā 7 ir izskatīts 

Attīstības komitejas š.g. 8.aprīļa sēdē un Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 

15.aprīļa sēdē. Informē, ka ir sagatavoti šādi lēmumu projekti: 

1. „Par Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra lēmuma Nr.48 atcelšanu”, kas paredz 

atcelt Ādažu novada domes 2014.gada 25.februārī pieņēma lēmumu Nr.48 „Par patvaļīgi 

uzbūvētu kioska nojaukšanu uz Ādažu novada domei piederošā zemes gabala Gaujas iela 

7”. 
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2. „Par vidi degradējošu apjomu novākšanu uz Ādažu novada domei piederošā zemes gabala 

Gaujas ielā 7”, kas paredz uzlikt par pienākumu tirdzniecības kiosku īpašniekiem viena 

mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās noslēgt zemes nomas līgumus ar pašvaldību, 

iesniedzot attiecīgu iesniegumu, kuram pievienoti dokumenti, kas apliecina īpašuma 

tiesības uz būvi (kiosku). 

15.40 M.SPRINDŽUKS atgriežas sēdē. 

N.ZVIEDRIS ierosina balsot par lēmuma projektu „Par Ādažu novada domes 2014.gada 

25.februāra lēmuma Nr.48 atcelšanu”. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (nebalso – V.BULĀNS),  

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.121 „Par Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra lēmuma 

Nr.48 atcelšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.121 parakstīšanai. 

 

E.KĀPA informē, ka ir nepieciešams precizēt lēmuma projekta „Par vidi degradējošu apjomu 

novākšanu uz Ādažu novada domei piederošā zemes gabala Gaujas ielā 7” 8.punktu, 

precizējot datumus darba grupas izveidošanai un tirdzniecības laukuma attīstības koncepcijas 

izstrādāšanai. 

Pēc debatēm (J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, E.KĀPA, P.BALZĀNS, 

D.MEDNIECE, V.BULĀNS) deputāti vienojas uzlikt par pienākumu domes priekšsēdētājam 

līdz š.g. 9.maijam izveidot tirdzniecības laukuma koncepcijas izstrādes darba grupu, kurā 

aicināt piedalīties gan pašvaldības darbiniekus, gan deputātus, gan tirgošanā ieinteresētās 

personas. Darba grupas uzdevums būs līdz š.g. 31.jūlijam izstrādāt tirdzniecības laukuma 

attīstības koncepciju. 

N.ZVIEDRIS ierosina balsot par precizēto lēmuma projektu „Par vidi degradējošu apjomu 

novākšanu uz Ādažu novada domei piederošā zemes gabala Gaujas ielā 7”. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.122 „Par vidi degradējošu apjomu novākšanu uz Ādažu novada 

domei piederošā zemes gabala Gaujas ielā 7”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.122 parakstīšanai. 

20. Par Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 

„Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem 

projektiem (pasākumiem)” 

E.KĀPA informē, jautājums par 2014.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par 

Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem 

(pasākumiem)” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr.4), ir izskatīts Finanšu un tautsaimniecības 

jautājumu komitejas š.g. 15.aprīļa sēdē. Atgādina, ka Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) izvērtēja Saistošos noteikumus Nr.4 un uzskata, ka 

tie neatbilst normatīvo aktu prasībām. VARAM uzskata, ka ja pašvaldība vēlas 

privātpersonām piešķirt finanšu līdzekļus ar mērķi, kas nav saistīts ar pārvaldes funkciju 

izpildi, tad līdzekļu piešķiršana ir vērtējama kā dāvinājums. Saskaņā ar Publiskas personas 

finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10.panta pirmo daļu, publiska 

persona, izņemot likumos vai Ministru kabineta noteikumos īpaši paredzētus gadījumus, 

nedrīkst dāvināt (ziedot) finanšu līdzekļus un mantu. Informē, ka ja biedrība lūdz domi 

piešķirt tai līdzfinansējumu Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanai, tad šajā gadījumā 

domei ir jāiestājas biedrībā un jādala kopā ar biedrību atbildība par projektu īstenošanu vai arī 

jāslēdz ar biedrību publisko tiesību līgums par kādas funkcijas deleģēšanu. Vienlaikus norāda, 

ka līdzīgie saistošie noteikumi ir spēkā Siguldā un Alūksnē, bet lielākā daļā pašvaldību naudu 

biedrībām piešķir uz pašvaldības apstiprinātu nolikumu pamata. Informē, ka domes Attīstības 
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un investīciju daļa sagatavoja vēstuli Latvijas Pašvaldību savienībai ar lūgumu sniegt 

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

piešķirta arī citām privātpersonām. 

N.ZVIEDRIS ierosina balsot par Saistošo noteikumu Nr.4 atcelšanu. 

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

NOLEMJ: 

Atcelt domes 2014.gada 25.februāra saistošos noteikumus Nr.4 „Par Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem)”. 

21. Par pašvaldības īpašumā esoša transporta līdzekļa izmantošanu 

I.BĒRZIŅŠ ziņo, ka pamatojoties uz domes Iepirkumu komisijas š.g. 28.marta lēmumu 

(protokols Nr.05-30-2014/21-4), dome un SIA „AUTO ĪLE UN HERBST” (Reģ. 

Nr.40003154561, adrese: Mālpils iela 1, Sigulda, LV-2150) š.g. 4.aprīlī noslēdza līgumu Nr. 

JUR 2014-04/210 par lietotas automašīnas Volkswagen Caddy Kombi 1.9 TDI iegādi EUR 

5771,07 vērtībā un tās piegādi domes Saimniecības un infrastruktūras daļai noteikto 

uzdevumu izpildes nodrošināšanai. Lai daļas darbinieki varētu izmantot minēto automašīnu, ir 

nepieciešams domes lēmums. Informē, ka lēmuma projekts ir atbalstīts Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 15.aprīļa sēdē un aicina domi pieņemt lēmumu.  

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

1. Pieņemt lēmumu Nr.123 „Par pašvaldības īpašumā esoša transporta līdzekļa 

izmantošanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.123 parakstīšanai. 

22. Par Ādažu novada domes darba samaksas nolikumu 

E.ŠĒPERS ziņo, ka Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums (turpmāk – 

Nolikums) ir izskatīts uz atbalstīts Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas š.g. 

15.aprīļa sēdē. Vērš uzmanību, ka Nolikums ir precizēts saskaņā ar komitejā nolemto. 

Ierosina domei pieņemt Nolikumu. 

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

1. Pieņemt nolikumu Nr.9 „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikums”. 

2. Sagatavot nolikumu Nr.9 parakstīšanai. 

 

 

Sēde slēgta 2014.gada 22.aprīlī, plkst. 16.10.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


