ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2014.gada 28. janvārī .

Nr. 2

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Domes sēdi vada: M.Sprindžuks
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 15 deputāti:
Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Kerola DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE, Māris
SPRINDŽUKS, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA,
Normunds ZVIEDRIS, Pēteris BALZĀNS, Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Edvīns ŠĒPERS,
Pēteris PULTRAKS, Juris ANTONOVS .
Sēdē piedalās: domes administrācijas un iestāžu darbinieki: Everita Kāpa, Sarmīte Mūze,
Vollijs Kuks, Silvis Grīnbergs, Maija Dadze, Dace Medniece, Liene Krūze, Jānis Tiļčiks,
Laila RAISKUMA, Dainis POPOVS, Pēteris SLUKA
Ādažu novada iedzīvotāja I.MONSKA
Sēdi protokolē: Liene Lauska
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
M.SPRINDŽUKS ierosina darba kārtībā iekļaut vienu punktu par Administrācijas
struktūrvienību reorganizāciju un restrukturizāciju, lai varētu apstiprināt domes jauno
restrukturizācijas shēmu.
Deputāti balso ar 15 balsīm PAR, par jautājuma iekļaušanu darba kārtībā.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Teritorijas plānošanas jautājumi.
1.1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
1.1.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gundegas” lokālplānojuma izstrādes uzsākšana
un darba uzdevuma apstiprināšana.
1.2. Par lokālplānojumu apstiprināšanu.
1.2.1. Lokālplānojuma nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises”
detālplānojuma teritorijā apstiprināšana, pilnveidošana vai noraidīšana.
1.2.2. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Lībieši 3” lokālplānojuma apstiprināšana,
pilnveidošana vai noraidīšana.
1.3. Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
1.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu
projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
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1.4. Par detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņu.
1.4.1. Nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un
„Saulespļavas” detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņa.
1.4.2. Nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”,
„Dienvidi” un „Pūpēži” detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņa.
1.5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
1.5.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Dīķi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
1.6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
1.6.1. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Abzaļi” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
1.6.2. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Kalnrozes” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
1.6.3. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Katlapceļi” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
1.6.4. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jaunlejupes” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
2. Zemes jautājumi.
2.1.Par adreses piešķiršanu.
2.2.Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
2.3.Par zemes vienību atdalīšanu.
2.4.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
2.4.1Par nekustamo īpašumu „Atpūtnieki”.
2.4.2.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
2.5.Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
3. Par Kadagas katlu mājas daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 17.12.2013. lēmumā Nr. 307 „Par pašvaldības
īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes priekšsēdētājam”.
5. Par ielu apgaismojuma projekta izmaksu precizējumu.
6. Par reglamentu apstiprināšanu.
6.1. Kancelejas reglaments.
6.2. Sporta daļas reglaments.
7. Par nolikumu apstiprināšanu.
7.1. „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Ādažu novadā”.
7.2. Par naudas balvām sportā
8. Par Nepilngadīgo lietu komisijas Reglamenta apstiprināšanu.
9. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas Ādažu novadā apstiprināšanu.
10. Par grozījumiem lēmumā „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA „Rīgas
ūdens”.
11. Par amata savienošanas atļauju.
12. Par parādu bezstrīdus piedziņu.
13. Grozījumi saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība
sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus.
14. Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu 2014.gadā.
15. Par restrukturizācijas priekšlikumiem, Administrācijas struktūrvienību
reorganizāciju un restrukturizāciju.
16. Par domes revidenta 2014. gada darba plānu.
17. Par pašvaldības 2014.gada budžetu.
18. Par izglītības iestāžu tāmēm.
19. Domes priekšsēdētāja atsaukšana.
20. Jauna domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
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1. Teritorijas plānošanas jautājumi .
1.1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
1.1.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gundegas” lokālplānojuma izstrādes
uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana.
Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par Edgara Egles (adrese: „Gundegas”, Ādaži, Ādažu novads
LV-2164) 07.01.2014. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/14/94-E; 07.01.2014.) ar lūgumu atļaut
uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā,
„Gundegas” (kad.apz. 8044 008 0007) ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no
apstādījumu teritorijas uz mežaparka apbūves zonu, precizēt Gaujas ielas sarkanās līnijas un
paaugstināt apbūvei pieļaujamās teritorijas zemes līmeni līdz blakus esošās Gaujas ielas
līmenim.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 9 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam
Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Gundegas””.
2. Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Gundegas” lokālplānojuma izstrādāšanai”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 9 un 10 parakstīšanai.
1.2. Par lokālplānojumu apstiprināšanu.
1.2.1. Lokālplānojuma nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises”
detālplānojuma teritorijā apstiprināšana, pilnveidošana vai noraidīšana.
Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „DAMSIJAS” (adrese: Brīvības gatve 223, Rīga LV1039; reģ.Nr.40003875540) 02.12.2013. Nr.2-133/12/2013 iesniegto (reģ.Nr.ADM/118/13/4647-D; 02.12.2013.) lokālplānojumu Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo
īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 ( V.BULĀNS, J.RUKS)
DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.11 Par lokālplānojuma galīgo redakciju Ādažu novada Stapriņu
ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā.
2. Pieņemt noteikumus Nr.1 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Stapriņu ciema
lokālplānojuma nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.”
3. Sagatavot lēmumu Nr.11 un saistošos noteikumus Nr. 1 parakstīšanai.
1.2.2. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Lībieši 3” lokālplānojuma apstiprināšana,
pilnveidošana vai noraidīšana.
Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „M un M risinājumi” (adrese: Biķernieku iela 11-13,
Rīga LV-1039; reģ.Nr.40003930560) 09.01.2014. Nr.1.-2.1/2 iesniegto (reģ.Nr.ADM/118/14/126-M; 09.01.2014.) lokālplānojuma galīgo redakciju Ādažu novada Baltezera ciema
nekustamajam īpašumam „Lībieši 3”.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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1. Pieņemt lēmumu Nr.12 Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma
„Lībieši 3” lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu, pilnveidošanu vai
noraidīšanu.
2. Sagatavot lēmumu Nr.12 parakstīšanai.
1.3. Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu
publiskajai apspriešanai.
1.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu
projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības iela 32B502, Rīga, LV-1045) 09.01.2014. iesniegumu Nr.14/03. (reģ.Nr.ADM/1-18/14/131-R) ar
lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vējupes
ielā 43 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
2. Sagatavot Lēmumu Nr.13 parakstīšanai.
1.4. Par detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņu.
1.4.1. Nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un
„Saulespļavas” detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņa.
Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par Haralda Pielēna-Pelēna (adrese: 3.līnija 1C, Jelgava LV3003) 02.01.2014. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/14/39-P; 02.01.2014.) ar lūgumu atļaut
attīstīt pa kārtām detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Vālodzītes”, „Vīgriezes”,
„Rītarasas” un „Saulespļava” teritoriju, daļu no teritorijas attīstot 2.kārtā, apvienot zemes
vienības adresēs Cīruļu ielā 43 (kad.apz. 8044 005 0324), Cīruļu ielā 45 (kad.apz. 8044 005
0325), Cīruļu ielā 49 (kad.apz. 8044 005 0327), Cīruļu ielā 51 (kad.apz. 8044 005 0328),
Cīruļu ielā 53 (kad.apz. 8044 005 0329), Cīruļu ielā 55 (kad.apz. 8044 005 0330), Cīruļu ielā
57 (kad.apz. 8044 005 0331), Cīruļu ielā 59 (kad.apz. 8044 005 0332), Cīruļu ielā 61
(kad.apz. 8044 005 0333), Cīruļu ielā 63 (kad.apz. 8044 005 0334), Cīruļu ielā 71 (kad.apz.
8044 005 0339), Cīruļu ielā 73 (kad.apz. 8044 005 0344), Cīruļu ielā 75 (kad.apz. 8044 005
0343) un „Vīgriezes” (kad.apz. 8044 005 0140) un piešķirt vienotu adresi „Vīgriezes”,
apvienot zemes vienības adresēs Cīruļu ielā 50 (kad.apz. 8044 005 0251), Cīruļu ielā 52
(kad.apz. 8044 005 0252), Cīruļu ielā 54 (kad.apz. 8044 005 0253), Cīruļu ielā 56 (kad.apz.
8044 005 0254), Cīruļu ielā 58 (kad.apz. 8044 005 0255), Cīruļu ielā 60 (kad.apz. 8044 005
0256), Cīruļu ielā 62 (kad.apz. 8044 005 0257), Cīruļu ielā 64 (kad.apz. 8044 005 0258),
Cīruļu ielā 66 (kad.apz. 8044 005 0259), Cīruļu ielā 68 (kad.apz. 8044 005 0260), Cīruļu ielā
70 (kad.apz. 8044 005 0261), Cīruļu ielā 72 (kad.apz. 8044 005 0336), Cīruļu ielā 74
(kad.apz. 8044 005 0262), Cīruļu ielā 76 (kad.apz. 8044 005 0263), Cīruļu ielā 78 (kad.apz.
8044 005 0264), Cīruļu ielā 80 (kad.apz. 8044 005 0265), Cīruļu ielā 82 (kad.apz. 8044 005
0266), Cīruļu ielā 84 (kad.apz. 8044 005 0267) un „Vālodzītes” (kad.apz. 8044 005 0139) un
piešķirt vienotu adresi „Vālodzītes”, kā arī noteikt zemes lietošanas mērķi „lauksaimniecībā
izmantojamā zeme”; atstāt zemes vienībām adresēs Cīruļu ielā 86 (kad.apz. 8044 005 0268),
Cīruļu ielā 88 (kad.apz. 8044 005 0269) un Cīruļu ielā 90 (kad.apz. 8044 005 0345)
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: neapgūta individuālo māju apbūves zeme.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par nekustamo īpašumu „Vālodzītes”, „Vīgriezes”,
„Rītarasas” un „Saulespļava” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu”.
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2. Sagatavot Lēmumu Nr.14 parakstīšanai.

1.4.2. Nekustamo īpašumu Kadagas ciemā „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”,
„Dienvidi” un „Pūpēži” detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņa.
ZIŅO S.GRĪNBERGS. Informē Elitas Pētersones un Gundara Pētersona (adrese: „Zābaki”,
Kadaga, Ādažu novads LV-2164) 29.10.2013. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/4117-P;
30.10.2013.) ar lūgumu atļaut attīstīt pa kārtām detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem
„Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”, „Dienvidi” un „Pūpēži” teritoriju, daļu no teritorijas
attīstot 2.kārtā, apvienot zemes vienības adresēs Sila ielā 17 (kad.apz. 8044 005 0435), Sila
ielā 15 (kad.apz. 8044 005 0426), Sila ielā 13 (kad.apz. 8044 005 0427), Sila ielā 11 (kad.apz.
8044 005 0428) un Sila ielā 9 (kad.apz. 8044 005 0429) un piešķirt vienotu adresi, kā arī
mainīt zemes lietošanas mērķi no „privātmāju apbūves” uz „meža zeme”.
Plkst. 14:15 U.Dambis atstāj domes sēdi.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 15 „Par nekustamo īpašumu „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”,
„Avotiņi”, „Dienvidi” un „Pūpēži” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 15 parakstīšanai.
1.5. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
1.5.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Dīķi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
ZIŅO S.GRĪNBRGS. Informē par Lienes Lankmanes (adrese: „Dīķi”, Birznieki, Ādažu
novads LV-2164) 10.12.2014. pieteikumu (reģ.Nr. ADM/1-18/14/80-L, 06.01.2014.) ar
lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Dīķi” (kad.apz.
8044 004 0072) un „Dīķīši” (kad.apz. 8044 004 0075) ar mērķi veikt zemesgabalu savstarpējo
robežu pārkārtošanu saskaņā ar pievienoto shēmu.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.16 „Par nekustamo īpašumu „Vālodzītes”, „Vīgriezes”,
„Rītarasas” un „Saulespļava” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu.
2. Pieņemt lēmumu Nr.17 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Dīķi” un „Dīķīši”.
3. Sagatavot lēmumus Nr.16 un 17 parakstīšanai.
1.6. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
1.6.1. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Abzaļi” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
ZIŅO S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „Nekustamo īpašumu serviss” (adrese: Skolas iela
27, Rīga LV-1010) 28.12.2013. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/4952-K; 28.12.2013.) ar
lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Kadagas ciema
nekustamajam īpašumam „Abzaļi” (kad.apz. 8044 005 0057).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Kadagas ciema
nekustamajam īpašumam „Abzaļi” apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.18 parakstīšanai.
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1.6.2. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Kalnrozes” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
ZIŅO S.GRĪNBERGS. Informē par Ata Blūmaņa (adrese: Pirmā iela 43-41, Ādaži, Ādažu
novads LV-2164) 20.12.2013. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/4965-B; 28.12.2013.) ar
lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Birznieku ciema
nekustamajam īpašumam „Kalnrozes” (kad.apz. 8044 004 0337).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.19 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Birznieku ciema
nekustamajam īpašumam „Kalnrozes” apstiprināšanu”.
2. Sagatavo lēmumu Nr.19 parakstīšanai.
1.6.3. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Katlapceļi” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
ZIŅO S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „M un M risinājumi” (adrese: Biķernieku iela 11-13,
Rīga LV-1039) 06.01.2014. iesniegumu Nr.1.-2.1/1 (reģ. Nr.ADM/1-18/14/87-M;
06.01.2014.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamajam īpašumam „Katlapceļi” (kad. apz. 8044 007 0033).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajam īpašumam „Katlapceļi” apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.20 parakstīšanai.
1.6.4. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jaunlejupes” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
ZIŅO S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „M un M risinājumi” (adrese: Biķernieku iela 11-13,
Rīga LV-1039) 09.01.2014. iesniegumu Nr.1.-2.1/3 (reģ.Nr.ADM/1-18/14/125-M;
09.01.2014.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamajam īpašumam „Jaunlejupes” (kad.apz. 8044 011 0036).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajam īpašumam „Jaunlejupes” apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.21 parakstīšanai.
2.Zemes jautājumi.
2.1.Par adreses piešķiršanu.
ZIŅO V.KUKS. Informē par Nidgara Batraka 2014.gada 13.janvāra iesniegumu (Reģ.
Nr.ADM/1-18/14/181) ar lūgumu piešķirt jaunu adresi Kastaņu iela 51 nekustamā īpašuma
„Ēnas” zemesgabalam (kadastra Nr.8044 012 0198).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.10. 11., 29.3., 29.4.un 30. punktam,
Atklāti balsojot, ar15 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
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1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Ēnas” apbūvei paredzētajai zemes vienībai (kadastra apz.
8044 012 0198) 0,6878 ha platībā ar ēkām un būvēm jaunu adresi: Kastaņu iela 51,
Garkalne,Ādažu novads.
2.Noteikt Kastaņu iela 51 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 012 0198 galveno
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0,6 ha platībā: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101) un papildus lietošanas mērķi
0,0878 ha platībā: neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve (lietošanas mērķa kods
0600) .
3.Likvidēt nosaukumu (adresi): „Ēnas”, Garkalne, Ādažu novads.
2.2.Par ielas nosaukuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā.
Jaunveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu,
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piešķirt jaunu nosaukumu projektētai ielai no Rīgas gatves līdz īpašumam „Katlapdārzi”
(zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0501 „Katlapu ceļi” daļai) : Katlapu iela,
Ādaži, Ādažu novads.
2.3.Par zemes vienību atdalīšanu.
ZIŅO V.KUKS. Informē par Valda Elmāra Oša 2014.gada 8.janvāra iesniegumu
(reģ.Nr.ADM/1-18/14/103) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Rīkuļi” divas
zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 80440110010 un 80440110220, tos apvienot un
piešķirt jaunu nosaukumu Stūrīšu iela.
Pamatojoties uz 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; Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 7.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
4.punktu.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par zemes vienību atdalīšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.22 parakstīšanai.
2.4.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
2.4.1. Par nekustamo īpašumu „Atpūtnieki”.
ZIŅO V.KUKS. Informē par SIA „Nekustamo īpašumu sabiedrības „TEMPS”,
reģ.Nr.40003444960, valdes locekļa Alda Plauža 2014.gada 2.janvāra iesniegumu (Reģ. Nr.
ADM/1-18/14/30) ar lūgumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, nekustamā īpašuma „Atpūtnieki” zemes vienībai
8,59 ha platībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 14.11., 14.3., 29., 31. punktam un Ādažu novada būvvaldes 2014.gada
21.janvāra uzziņu Nr. BV/7-4-7/14/.
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Atklāti balsojot, ar 14balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Atbilstoši faktiskajai zemes izmantošanas iespējai, noteikt nekustamā īpašuma „Atpūtnieki”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumus 80440020332 8,59 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods
0600.
2.4.2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
ZIŅO V.KUKS. Informē par Kooperatīvas sabiedrības „Vecgaujas kooperatīvā sabiedrība”,
reģ.Nr.40103217204, valdes locekles Aīdas Kalniņas 2014.gada 24.janvāra iesniegumu
(Reģ.Nr. ADM/1-18/14/365) ar lūgumu mainīt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi no atklāta autostāvvieta, uz mērķi - sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas, nekustamā
īpašuma Strazdu iela 10 zemes vienībai 0,0932 ha platībā.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” 18. punktu,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Atbilstoši faktiskajai zemes izmantošanas iespējai, noteikt nekustamā īpašuma Strazdu iela 10
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440040564 0,0932 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas, lietošanas mērķa kods 00503.
2.5.Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
ZIŅO V.KUKS. Informē par Igaunijas Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „NORDECO
HOLDING”, reģistrācijas Nr.11713921, juridiskā adrese: Roosikrantsi iela 2, Tallina,
Igaunijas Republika, pilnvarotās personas Normunda Zondaka 2014.gada 16.janvāra
iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/14/253) par domes piekrišanu 5/8 domājamās daļas no
nekustamā īpašuma Ūbeļu iela 6 zemes 0,346 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 14 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.23 parakstīšanai.
3. Par Kadagas katlu mājas daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
ZIŅO D.POPOVS. Informē par SIA „Ādažu ūdens” iesniegumu ar lūgumu piešķirt
bezatlīdzības lietošanā Kadagas katlu mājas telpu Nr. 4, kuras platībā ir 41,3 m² tīkla apkalpes
mašīnas novietošanai. SIA „Ādažu ūdens” apņemas veikt vārtu, telpas, grīdas remontu un
pievadceļu sakārtošanu.
Līguma termiņš tiek noteikts līdz 2018.gada 02.decembrim.
Plkst. 14:22 sēžu zālē atgriežas U.Dambis
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-4 (A.Brūvers, A.Keiša, J.Antonovs,
K.Tinamagomedova) DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par nekustamā īpašuma “Kadagas katlu māja” daļas nodošanu
bezatlīdzības lietošanā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.24 parakstīšanai.
4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 17.12.2013. lēmumā Nr. 307 „Par
pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes
priekšsēdētājam”.
ZIŅO D.POPOVS. Informē par 2014.gada 23.janvārī veikto kontrolbraucienu, lai noteiktu
faktiskā degvielas patēriņa normu automašīnai Opel Antara Enjoy valsts Nr. JL 6365.
Informācija ir precizēta un ar aktu apstiprināta, ka uz 100 km ir nevis 10,4 l bet 10,3 l.
E.KĀPA piebilst, ka sastādītajā 3. janvāra aktā cipari ir pavisam citi.
D.POPOVS. paskaidro, ka pirms akts ticis apstiprināts, tas tika pārbaudīts un labots, jo esot
bijusi matemātiska kļūda.
Atklāti balsojot, ar 12balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-3 ( L.Pumpure, J.Ruks, E.Šepers),
DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 17.12.2013. lēmumā
Nr.307 „Par pašvaldības īpašumā esoša transportlīdzekļa nodošanu domes
priekšsēdētājam”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 25 parakstīšanai.
5. Par ielu apgaismojuma projekta izmaksu precizējumu.
ZIŅO K.BERĶE. Informē ar vēl vienu precizējumu, kas ir saistīts ar iepirkuma procedūras
noslēgšanos un paziņo, ka uzvarētājs ir SIA „Aiviekstes energoceltnieks” un ir nepieciešama
summas precizēšana atbilstoši iepirkuma rezultātiem.
Atklāti balsojot, ar 15balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 26 „Par ielu apgaismojuma projekta izmaksu precizējumu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 26 parakstīšanai.
6. Par reglamentu apstiprināšanu.
6.1. Kancelejas reglaments.
ZIŅO E.KĀPA. Informē, ka reglaments izskatīts Finanšu komitejā. Reglaments mainīts, jo no
februāra tiks atvērts klientu apkalpošanas centrs un ir veiktie papildinājumi attiecas uz
apkalpošanas centra funkcijām iekļaujot tajā punktu „8.11. veic suņu un kaķu reģistrēšanu
pašvaldības noteiktā kārtībā;”, šī funkcija pāriet uz klientu apkalpošanas centru.
M.SPRINDŽUKS jautā deputātiem vai saukt klientu apkalpošanas centrs vai klientu centrs.
Deputāti uzskata, ka labāk saprotami būtu klientu apkalpošanas centrs.
Vienojas par - klientu apkalpošanas centrs.
Atklāti balsojot, ar 15balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumus Kancelejas reglamentā.
2. Sagatavot Kancelejas reglamentu parakstīšanai.
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6.2. Sporta daļas reglaments.
ZIŅO P.SLUKA. Informē, ka reglaments tika izskatīts Attīstības komitejā un tas nosaka
sporta veidu koordināciju, attīstību.
Reglaments papildināts ar punktu 16.4., kurš nosaka, ka daļas vadītājam ir tiesības slēgt
regulāra rakstura līgumus par Ādažu Sporta centra telpu, peldbaseina, pludmales volejbola
laukuma un stadiona iznomāšanu ar juridiskām un fiziskām personām, Domes noteiktās
nomas maksas apmērā.
Atklāti balsojot, ar 15balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprina Sporta daļas reglamentu.
2. Sagatavot Sporta daļas reglamentu parakstīšanai.
7. Par nolikumu apstiprināšanu.
7.1. „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Ādažu novadā”.
ZIŅO P.SLUKA. Informē, ka nolikums nosaka kārtību kādā Ādažu novada dome piešķir
finansējumu sporta veidiem, sporta pasākumu organizēšanai, kā arī nosaka sporta
finansēšanas kārtību, sadalot sporta veidus pa grupām.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprina nolikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Ādažu novadā”.
2. Sagatavot nolikumu „Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un sporta pasākumu
organizēšanai Ādažu novadā” parakstīšanai.
7.2. Par naudas balvām sportā
ZIŅO P.SLUKA. Informē, ka nolikums nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas
Ādažu novadā deklarētajiem sportistiem, viņu treneriem. Ir noteiktas summas, kritēriji.
Nolikums izskatīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā, Finanšu komitejā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”- 1( U.Dambis), DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt nolikumu par naudas balvām sportā.
2. Sagatavot nolikumu par naudas balvām sportā parakstīšanai.
8. Par Nepilngadīgo lietu komisijas Reglamenta apstiprināšanu.
ZIŅO L.PUMPURE. Informē, ka Sociālo jautājumu komitejā tika izskatīts reglaments un tas
ir saskaņots arī ar domes juridisko daļu. Reglaments paredz komisijas organizatorisko
struktūru, komisijas pienākumus, tiesības un atbildību. Komitejas atbalstīja reglamentu
apstiprināšanu.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Nepilngadīgo lietu komisijas reglamentu.
2. Sagatavot Nepilngadīgo lietu komisijas reglamentu parakstīšanai.
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9. Par atkritumu apsaimniekošanas maksas Ādažu novadā apstiprināšanu.
ZIŅO E.KĀPA. Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, atkritumu apsaimniekošanas tiesības uz
pieciem gadiem ir piešķirtas SIA „ Eco Baltia VIDES”. Mums ir jāapstiprina atkritumu
apsaimniekošanas maksa Ādažu novadā 4,77 EUR/m³, atkritumu apsaimniekotāji uzsāk
atkritumu apsaimniekošanu ar 01.05.2014., jo ir pārejas periods, kad ir jāpārslēdz līgumi.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par atkritumu apsaimniekošanas maksas Ādažu novadā
apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.27 parakstīšanai.
10. Par grozījumiem lēmumā „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA
„Rīgas ūdens”.
ZIŅO E.KĀPA. Likuma 15.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā
funkcija ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija,
siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un
attrīšana), neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, bet Likuma 7.pants nosaka,
ka šā likuma 15.pantā paredzēto autonomo funkciju izpildi organizē un par to atbild
pašvaldība, ja likumā nav noteikts citādi.
Likuma 15.panta ceturtā daļa nosaka, ka no katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes
uzdevumu deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas
likums. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmā un otrā daļa nosaka, ka publiska
persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk - pilnvarotā persona)
pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk un
privātpersonai pārvaldes uzdevumu deleģē ar ārēju normatīvo aktu vai līgumu, ja tas
paredzēts ārējā normatīvajā aktā, ievērojot šā likuma 41.panta trešās daļas noteikumus, bet
likuma 45.panta trešā daļa nosaka, ka lēmumā par deleģēšanu konstatē deleģēšanas
pieļaujamību un reglamentē deleģēšanas noteikumus.
Informē par diviem līguma punktiem, punktu 1.9. un 5.4. un paskaidro, ka 5.1.punktā ir
noteikts, ka RŪ ir Pašvaldības pārraudzībā. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta piektajā
daļā ir skaidrots, ko nozīmē pārraudzība. Līdz ar to šāds detalizēts atšifrējums līgumā nav
nepieciešams.
M.SPRINDŽUKS kas mainās, ja mēs šos punktus izņemtu?
E.KĀPA. nekas nemainās, jo līgumā ir cits punkts, kurš paredz, ka viss jānodrošina atbilstoši
normatīvajiem aktiem un saistošie noteikumi arī ir normatīvs akts.
M.SPRINDŽUKS tad vienojamies ņemt šos punktu ārā.
Deputātiem iebildumu nav.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-1 (J.Antonovs), DOME NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus saskaņā ar norunāto.
2. Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 26.
novembra lēmumā Nr.270 „Par deleģējuma līguma slēgšanu””.
3. Sagatavot lēmumu Nr.28 parakstīšanai.

11.

Par amata savienošanas atļauju.
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ZIŅO E.KĀPA. Informē, ka ir saņemts iesniegums no Administratīvās komisijas sekretāres
E. Laugas, kura lūdz amata apvienošanas atļauju. E.Lauga vēlas apvienot esošos darba
pienākumus ar SIA „GRIFS” operatīvās dežūrdaļas dežuranta palīga pienākumiem.
Ņemot vērā, ka dome E.Laugu ir apstiprinājusi par administratīvās komisijas sekretāri,
E.Lauga ir kļuvusi par amatpersonu, un attiecīgi šai amata savienošanai ir vajadzīga domes
piekrišana.
Atklāti balsojot, ar 15balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 29” Par amatu savienošanas atļauju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 29 sagatavošana.
12.

Par parādu bezstrīdus piedziņu.

ZIŅO E.KĀPA. Informē, ka ar Ādažu novada bāriņtiesas 22.03.2011. lēmumu Nr.1-6/8 par
Sanda Osipova ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, Ādažu
novada dome 2011.gada 24.maijā pieņēma lēmumu Nr.84 „Par samaksas noteikšanu
ārpusģimenes pakalpojumiem” ar kuru noteica samaksu par S.Osipovam sniegtajiem
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem mātei Sanitai Lasteniecei un tēvam Igoram Osipovam
LVL 60.00 mēnesī katram.
MK noteikumi nosaka, ka tad, kad beidzas kalendārais gads, tad domei ir tiesības nodot
piedziņai bezstrīdus piedziņai tiesu izpildītājam. Ir veikts piedziņas brīdinājums vienam no
vecākiem ir sūtīts uz deklarēto dzīves vietu. Ņemot vēra, ka otram vecākam deklarētā dzīves
vieta šobrīd nav zināma, jo dzīves vietas nav, tika iziets administratīvais process un
brīdinājuma paziņojums tika publicēts vietējā laikrakstā. Šo procesu bija nepieciešams iziet,
lai noteiktajā kārtībā tiesu izpildītājs varētu piedzīt pašvaldības pienākušos naudu.
Atklāti balsojot, ar 15balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 30 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi”.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 31 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi”.
3. Sagatavot lēmumu Nr. 30un 31 parakstīšanai.
13.

Grozījumi saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība
sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus.

ZIŅO E.KĀPA. Informē, ka jautājums tika izskatīts Finanšu un tautsaimniecības komitejā par
to, ka saistošos noteikumus papildināmi ar dienas centra un psihologa pakalpojumiem, līdz ar
to ir nepieciešams mainīt arī saistošo noteikumu nosaukumu. Papildināt Noteikumus ar
jauniem pakalpojuma veidiem – logopēda un Montesori pedagoga, reitterapijas un smilšu
terapijas pakalpojums personām, kurām tiek atzīta nepieciešamība saņemt šādu sociālo
pakalpojumu, apmaksāt no pašvaldības budžeta 50% no pakalpojuma summas, bet ne vairāk
kā 107 EURO mēnesī.
Atklāti balsojot, ar 15balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošajos noteikumos Nr.18 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.18 „Saistošie noteikumi par kārtību kādā Ādažu novada pašvaldība
sniedz dienas aprūpes centra un psihologa pakalpojumus”.
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.18 parakstīšanai.
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14.

Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu
2014.gadā.

ZIŅO L.RAISKUMA. Saskaņā ar Atlīdzības likuma, esam izstrādājuši atlīdzības sistēmu, tā
ka aizvien ejam pēc taisnīguma metodes un mēģinām izlīdzināt darba algas, lai visiem būtu
vienāds procents no maksimālās algas. Ja pagājušā gadā šie bija 75 %, tad šogad 85 % no
maksimālās algas.
Iepazīstina deputātus ar sagatavoto prezentāciju par pašvaldības institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu 2014.gadā.
Pēc likuma deputātiem, priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un komiteju
priekšsēdētājiem ir koeficents, kas jāņem vērā un arī valstī noteiktā vidējā darba samaksa.
Prezentē prezentāciju par deputātu un priekšsēdētāja un priekšsēdētaja vietnieka algām
salīdzinājumā ar blakus novadiem.
Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad deputātu samaksa bija 308,00 LVL un 2014.g.
396,00LVL. Ja iet uz 95% tad izmaiņas ir 90 LVL un ja 85% tad 50,00LVL robežās.
P.BALZĀNS. mēs vairākus gadus esam dzīvojuši uz minimālām, stipri pazeminātām algām
gan deputāti, gan darbinieki. Ja mūsu situācija ir tāda, ka mēs varam atļauties, tad nebūtu
pamata bremzēt.
L.PUMPURE uzskata, ka domes deputātiem nevajadzētu iet pa priekšu darbiniekiem saņemot
no maksimālās algas 95%.
P.BALZĀNS bet deputātiem ir noteikts ierobežojums 40 h.
M.SPRINDŽUKS virza uz balsojumu 95%.
Atklāti balsojot, ar 9balsīm „par”, „pret”-5 ( J.Ruks, V.Bulāns, K.Dāvidsone, P.Pultraks,
L.Pumpure), „atturas”-1(U.Dambis), DOME NOLEMJ:
Apstiprina koeficentu 95%.
L.RAISKUMA vai pārējais par algām paliek tāpat kā iepriekš skatījām?
M.SPRINDŽUKS aicina deputātus nobalsot par izstrādāto atalgojuma projektu vienotā skalā.
Atklāti balsojot, ar 14balsīm „par”, „pret”-nav„atturas”-1 (V.Bulāns), DOME NOLEMJ:
Apstiprina izstrādāto algu sarakstu 2014. gadam.
1. Pieņemt lēmumu Nr. 32 „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku darba
samaksu 2014.gadā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 32 parakstīšanai.

15.

Par restrukturizācijas priekšlikumiem, Administrācijas struktūrvienību
reorganizāciju un restrukturizāciju.

ZIŅO M.DADZE. Informē, ka izpilddirektors Finanšu un tautsaimniecības komitejā
prezentēja attiecīgo darba grupas priekšlikumu, sakarā ar Administrācijas iespējamo
reorganizāciju un prezentācijā ir iekļautas tās izmaiņas, kuras tika sastādītas pēdējā darba
grupas tikšanās reizē (4.slaids) pamatojoties uz Finanšu un tautsaimniecības komitejā runāto.
Darba grupas priekšlikumi:
15.1. veidot kā vienu struktūru Finanšu un grāmatvedības daļu tajā iekļaujot finansista un
grāmatvedības daļu.
15.2. reorganizācija Attīstības daļā, kā arī Nekustamā īpašuma un saimniecības daļā daļas
daļēji apvienojot tiek izveidota jauna administrācijas struktūrvienība tā ir Attīstības un
saimniecības pārvalde, kas sastāv vēl no divām daļām – Attīstības un investīcijas daļa un
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Saimniecības un infrastruktūras daļa. Izmaiņas ir pamatotas sakarā ar funkciju pārskatīšanu,
tiek mainītas, papildinātas, lai uzlabotu darbu.
15.3. reorganizācijas rezultātā ir radušies pieci jauni amati. Izvērtējot pienākumus, Nekustamā
īpašuma nodokļu administratore tiktu izņemta ārā no Grāmatvedības daļas un ielikta
Saimniecības daļā un tieši, tas pats ir ar zemes ierīcības inženieri, kas šobrīd atrodas
Būvvaldes sastāvā.
15.4. par Būvvaldes jurista pārlikšanu no Būvvaldes uz Juridisko daļu paredzot juristus vienā
struktūrvienībā.
L.RAISKUMA bija priekšlikums izveidot Juridisko daļu atsevišķi no Iepirkumu daļas.
M.SPRINDŽUKS diskusija šobrīd ir par to vai Juridiskā daļa ar Iepirkuma daļu ir viena
vienība vai tiek veidotas divas. Darba grupa nolēma par vienotu vienību, bet deputātu viedokļi
dalās.
L.RAISKUMA prezentē jaunizveidoto Attīstības un saimniecības pārvaldes daļu.
J.RUKS kāds sakars Saimniecības daļai ar Nekustamā īpašuma nodokļa administratores
darbu?
M.SPRINDŽUKS visi trīs speciālisti (zemes ierīkotājs, NĪ speciālists un NĪ nodokļa
administrators) strādā ar pašvaldības īpašumā esošajām kadastra vienībām un dara radniecīgas
lietas, esot izmētāti pa dažādām struktūrām, viennozīmīgi viņiem būtu jābūt vienā blokā plus
viņiem būtu vajadzīgs juridiskais atbalsts, jo lielākā daļa pašvaldībai piederošās zemes tiek
iznomātas, atsavinātas vai izsolītas.
M.DADZE paskaidro, ka nodokļu inspektors neveic grāmatvedību, viņš nav pakļauts
likumam „Par grāmatvedību” viņam ir likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”.
L.RAISKUMA ar 10.03.2014. izveidot Administrācijas struktūrvienību – Finanšu un
grāmatvedības daļu un apstiprināt tās struktūru.
P.BALZĀS kas ir daļas vadītājs?
L.RAISKUMA atbild, ka Finansistam tiek piedāvāts vadītāja amats, neviens jauns amats
netiek izveidots.
J.RUKS uzskata, ka finansista darbs nav gluži grāmatveža darbs, ierosina mainīt amata
nosaukumu Grāmatvedības daļas vadītājs – finansists.
Deputāti piekrīt J.Rukam.
L.RAISKUMA Ggrāmatvedības daļas vadītājam- finansistam pēc tā pieņemšanas darbā, viena
mēneša laikā izstrādāt daļas reglamenta projektu un iesniegt to izskatīšanai Ādažu novada
domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejai.
Deputātiem iebildumu nav.
L.RAISKUMA par Attīstības un informācijas daļas un Nekustamā īpašuma un saimniecības
daļas reorganizāciju:
Ar 10.03.2014. likvidēt Administrācijas struktūrvienību Attīstības un informācijas daļa un
Nekustamā īpašuma un saimniecības daļu;
Ar 10.03.2014. izveidot jaunu Administrācijas struktūrvienību – Attīstības un saimniecības
pārvaldi, kura sastāv no Attīstības un investīciju daļas un Saimniecības un infrastruktūras
daļas, un apstiprināt tās struktūru.
Deputātiem jautājumu nav.
L.RAISKUMA ar 01.02.2014. likvidēt Juridisko un iepirkumu daļu un izveidot šādas
Administrācijas struktūrvienības – Juridiskā daļa un Iepirkumu daļa, un apstiprināt to
struktūru.
V.BULĀNS kāds mērķis ir sasniedzams sadalot šo daļu?
M.SPRINDŽUKS lūdzu deputātus, kuri iesniedza šos priekšlikumus, pamatot.
E.ŠĒPERS mērķis ir, lai Juridiskā daļa pilda juridiskās funkcijas un Iepirkumu daļa pilda
iepirkumu funkcijas.

14

M.SPRINDŽUKS priekšlikums balsot par diviem variantiem vai saglabājas vecā struktūra
Juridiskā un iepirkumu daļa vai tiek veidotas divu līmeņa daļas, kur Iepirkuma speciālists ir
pilnīgi autonoms.
V.BULĀNS ierosina Iepirkuma daļas vadītāja amatu papildināt ar vārdu Jurists.
L.RAIKUMA lēmuma projekts tiks labots un datums būs jāprecizē uz 01.03.2014.
M.SPRINDŽUKS lūdz deputātus balsot:
Par Juridiskās daļas atdalīšanu no Iepirkuma daļu nobalso 8 PAR; 7 PRET.
Par Juridiskās daļas atstāšanu vecajā struktūrā nobalso 7 PAR; 8PRET.
Plkst. 15:38 K.Tinamagomedova atstāj sēdes telpas
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret”-„atturas”-, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.33 „Administrācijas struktūrvienību reorganizāciju un
restrukturizāciju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 33 parakstīšanai.

16.

Par domes revidenta 2014. gada darba plānu.

ZIŅO I.VILCĀNE. Iepazīstina ar darba plānu 2014.gadam, kā arī norāda, ka pēc šī gada
plānotajām pārbaudēm noteiks arī papildus pārbaudes, kuras noteiks darba gaitā. Plāns tika
izskatīt Finanšu un tautsaimniecības komitejā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret”-„atturas”-, DOME NOLEMJ:
Apstiprina domes revidenta 2014. gada darba plānu.
Plkst. 15:41 sēdes zālē atgriežas K.Tinamagomedova.

17.

Par pašvaldības 2014.gada budžetu.

ZIŅO S.MŪZE. Informē, ka Finanšu komitejā tika detalizēti iziets cauri ierosinājumiem, ko
likt ko nelikt, failā ir redzamas tās korekcijas, kuras tika izdarītas Finanšu sēdē.
Būtiskākās izmaiņas precizējās šodien:
Uz ieņēmuma daļu
- Mērķdotācijas grāmatu iegādei (Kadagas PII un Ādažu PII).
Uz izdevumu daļu
- Pārvaldes sadaļā precizēta alga darbiniekam, kurš pāriet no Attīstības daļas uz
Kanceleju sakarā ar klientu apkalpošanas centra izveidošanu;
- Atalgojums komisijās;
- Būvvalde (tika precizēts atalgojums un degvielas apjomus);
- Attīstības daļai darbinieku algu sadaļa precizēta;
- Mākslas objektu atjaunošana (par Mildas atjaunošanu);
Diskusijas par Mildas atjaunošanu un naudas līdzekļu piešķiršanu.
V.BULĀNS izsaka priekšlikumu šo jautājumu izpētīt, kāda stāvoklī ir Milda un kam viņa
pieder. Un tad atkārtoti par šo jautājumu lemt, naudu rezervēt.
- tiek pārliktas algas treneriem no Sporta centra uz Sporta skolu zem kuras tagad atrodas
visi treneri;
- plānotais projekts par stadiona izgaismošanu;
I.MONSKA kad atrisināsies skolēnu autobusa jautājums?
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M.SPRINDŽUKS skolēnu autobusam ir piešķirti 10 000 LVL eksperimentālam maršrutam uz
pus gadu, ja sistēma iestrādājas un autobuss ir piepildīts, tad šis pagaidu eksperimentālais
pagaidu maršruts tiktu pagarināts.
I.MONSKA kad tas ir gaidāms?
M.SPRINDŽUKS šobrīd indikatīvi ne ātrāk kā marts, jo tā ir valsts regulētā sfēra, kamēr viņi
neizbraukās, nepārbaudīs maršruta pieturvietas, dokumentāli aizpildīt visus papīrus. Februāra
beigās ir autoceļu direkcijas sēde, kurā tiktu pieņemts lēmums par Ādažiem. Budžetā nauda
tam ir paredzēta.
J.RUKS izsaka priekšlikumu par ceļa remontu (Garciema ceļam) 47500 pārcelšanu uz citiem
iekšējo grantsegumu atjaunošanu.
Vienojas par summas saglabāšanu nenosakot konkrēti, kuram ceļam.
S.MŪZE informē par summām, kas aiziet saistībām.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2014.gadā” (pielikums Nr.1).
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.3 parakstīšanai.
M.SPRINDŽUKS pateicas visiem domes deputātiem un darbiniekiem par milzīgi ieguldīto
darbu budžeta izstrādē uzsverot, ka tas ir rets gadījums, ka dome vienbalsīgi nobalso par
budžetu, tas esot rādītājs, ka ir izdarīts kvalitatīvs un labs darbs.

18.

Par izglītības iestāžu tāmēm.

ZIŅO S.MŪZE. Informē, ka pēc jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem tāmes ir jānosaka
balstoties uz iepriekšējo gadu faktiskajiem izdevumiem, norādot konkrētu klasifikācijas kodu,
kuri drīkst tikt iekļauti tāmēs vai kuri netiek iekļauti tāmēs.
Balstoties uz faktiskajiem datiem pagājušā gadā izmaksas uz vienu audzēkni Ādažu
pirmskolas izglītības iestādē ir 104,05 LVL, Kadagas pirmskolas izglītības iestādē 152,13
LVL, Ādažu vidusskolā tie ir 37,82 LVL.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprina izglītības iestāžu tāmes.

19.

Domes priekšsēdētāja atsaukšana.

Ziņo K.TINAMAGOMEDOVA. Informē, ka jautājums iekļauts darba kārtībā sakarā ar to, ka
deputāti ir izteikuši neuzticību priekšsēdētājam. Tāpēc ir ierosinājums balsot par atsaukšanu
no amata.
J.RUKS vai varētu paskaidrot uz ko ir balstīta šī neuzticība?
K.TINAMAGOMEDOVA koalīcijas līguma nepildīšana.
J.RUKS un kuri tieši līguma punkti netika pildīti?
P.BALZĀSNS tik nopietnam lēmumam tiešām ir jāzina, kāds ir iemesls.
U.DAMBIS katram no mums viņš ir savādāks. Pie vēlētājiem gājām ar saukli „Par
pārmaiņām Ādažos!”, galvenokārt tie bija trīs darbi- ceļi, bērnudārzi un skolēnu autobusi.
Uzsver, ka bija ielicis lielas pūles pie skolēnu autobusa iegādes risināšanas, lai sasniegtu šo
mērķi.
Uzskata, ka darbība un virzība uz priekšu esot gaužām lēna.
J.RUKS interesējas, kādēļ U.Dambis pie budžeta apstiprināšanas nav izteicis ierosinājumus,
iekļaut tajā skolēnu autobusa pakalpojumus?
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U.DAMBIS atbild, ka tā balsot esot bijis kopīgs koalīcijas lēmums.
M.SPRINDŽUKS ja autobuss nav parādījies līdz budžetam, tas nozīmē, ka kaut kādu filtru
viņš nav izgājis. Gada laikā šim darbam vajadzēja būt izdarītam, mums visiem bija 6-7
mēneši, lai to izdarītu.
Vai ir kādi jautājumi?
Deputātiem jautājumu nav.
M.SPRINDŽUKS vēlas izskaidrot radušos situāciju, kā tad tas notika, jo tā Latvijas praksē ir
nestandarta situācija, kad koalīcija izsaka neuzticību savam mēram, turklāt vienlaicīgi tiek
apstiprināts budžets, kas parasti norāda atbalstu mēram.
Mans pienākums kā domes priekšsēdētājam liek dien dienā būt darbā, saskaņot, pieņemt
lēmumus visos līmeņos – gan politiski gan ar koalīciju, gan ar opozīciju, gan ar domes
darbiniekiem, gan tikties ar iedzīvotājiem. Līdz šim nav nācies dzirdēt, ka es nebūtu pieejams
vienai vai otrai sabiedrības grupai.
Pārmetums tiek izteikts par koalīcijas līguma pārkāpumu proti nepildīšanu. Jo laiks vairāk
gāja uz priekšu, jo skaidrāks kļuva demokrātijas izpratnes modelis, ja koalīcija ir par kaut ko
vienojusies, neskatoties vai jautājumi ir saskaņoti, izdiskutēti, saprasti – domes
priekšsēdētājam bija viņi jāpieņem un „ jāstumj” cauri.
Kad lietas sāka skart iepirkuma daļu, sāku saprast, ka tas sāk pārkāpt manis nospraustās
sarkanās līnijas (ar manu sirdsapziņu) un sācis pieaugt ļoti konkrēts spiediens no koalicijas
biedru puses.
Piemin, ka ticis nostādīts šantāžas momentos.
P.BALZĀNS piemin, ka nekad nav bijusi tāda dalīšanās, kāda ir pēc pēdējām vēlēšanām.
Cilvēki ir dažādi ar dažādām domām, mēs esam deputāti un esam nākuši, lai vienoti risinātu
Ādažu novada teritorijas attīstību, iedzīvotāju labklājību, izglītību u.t.t.
Pusgadu pēc vēlēšanām, tas nenāks Ādažiem par labu, atkal mainīt priekšsēdētāju, mēs
atbildam iedzīvotāju - savu vēlētāju priekšā par to, ko mēs darām.
U.DAMBIS izsaka nevēlēšanos strādāt tālāk kopā ar priekšsēdētāju pēc tādas apmelnošanas.
M.SPRINDŽUKS piekrīt, ka vēlētāju priekšā jābūt godīgiem.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (Juris Antonovs, Artis Brūvers, Uģis Dambis, Adrija
Keiša, Ilze Pētersone, Edvīns Šēpers, Karina Tinamagomedova, Normunds Zviedris) „pret” –
7 (P.Balzāns, K.Dāvidsone, J.Ruks, V.Bulāns, P.Pultraks, L.Pumpure, M.Sprindžuks),
„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Atbrīvot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku no amata.
Sēdes vadību pārņem
K.Tinamagomedova.

20.

Saskaņas

centra

vadītāja,

domes

priekšsēdētāja

vietniece

Jauna domes priekšsēdētāja vēlēšanas.

Ziņo K.TINAMAGOMEDOVA. informē, ka domes priekšsēdētāja un vietnieka vēlēšanu
sarīkošanai jāievēl balsu skaitīšanas komisija. Izvirza Kristīni Bremzi, Irēnu Kuzņecovu,
Edgars Verners, Ievu Rozi.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: Kristīne Bremze, Irēna Kuzņecova, Edgars
Verners, Ieva Roze.
K.TINAMAGOMEDOVA. aicina izvirzīt kandidatūras domes priekšsēdētāja amatam.
Izvirza Normundu Zviedri.
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J.RUKS izvirza Māri Sprindžuku.
..............
Pārtraukums vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai, balsu skaitīšanai.
..............
Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo E.VERNERS.
Saskaņā ar 2014.gada 28.janvāra balsu skaitīšanas protokolu Nr. 1 „Par balsu skaitīšanas
rezultātiem Ādažu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanās” (pielikums Nr. 1), balsu
skaitīšanas komisija konstatēja:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

deputātiem izsniegtas 15 vēlēšanu zīmes;
par derīgām atzītas 15 vēlēšanu zīmes;
nederīgu vēlēšanu zīmju nav;
vēlēšanu zīmju, kurās balsots pret visiem kandidātiem, nav;
par Normundu Zvieridri 8 deputāti; pret – 7 deputāti;
par Māri Sprindžuku 7 deputāti; pret 8 deputāti.
BALSOJOT ar biļeteniem par Normundu Zviedri balsojuši 8 deputāti (Juris
Antonovs, Artis Brūvers, Uģis Dambis, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edvīns Šēpers,
Karina Tinamagomedova, Normunds Zviedris); pret – 7 deputāti (Pēteris Balzāns,
Valērijs Bulāns, Māris Sprindžuks Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Liāna
Pumpure, Jānis Ruks);
BALSOJOT ar biļeteniem par Māri Sprindžuku balsojuši 7 deputāti (Pēteris Balzāns,
Valērijs Bulāns, Māris Sprindžuks, Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Liāna
Pumpure, Jānis Ruks); pret 8 (Juris Antonovs, Artis Brūvers, Uģis Dambis, Adrija
Keiša, Ilze Pētersone, Edvīns Šēpers, Karina Tinamagomedova, Normunds Zviedris).

Par Ādažu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts NORMUNDS ZVIEDRIS.
Sēde slēgta 2014.gada 28.janvārī, plkst. 17.10.
Domes priekšsēdētājs
Domes priekšsēdētāja vietniece
Domes sēdes protokolētāja

M. Sprindžuks

K.Tinamagomedova
L.Lauska
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