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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 27.oktobrī               Nr.18 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

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

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Vitālijs KLEBEKO (no plkst. 14.10), Jānis NEILANDS, 

Edmunds PLŪMĪTE (no plkst. 14.01), Pēteris PULTRAKS (no plkst. 14.17), Liāna 

PUMPURE, Edvīns ŠĒPERS, Edgars VERNERS. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Normunds ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: Kristīne BERĶE, Silvis GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Vollijs 

KUKS, Valdis LIGERS, Dace MEDNIECE, Sarmīte MŪZE, Inga PĒRKONE, Guntis 

PORIETIS, Laila RAISKUMA, Vera SALENIECE, Pēteris SLUKA. 

citi: SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS, Vēstures un mākslas galerijas 

vadītāja Elita PĒTERSONE, Sociālā dienesta vadītāja Ieva ROZE, Ādažu pašvaldības 

policijas vecākais inspektors Artūrs ŠMAUKSTELIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka darba kārtība ir papildināta ar 2.jautājumu „Lāčplēša dienas un 

Latvijas neatkarības dienas svētku dekoru koncepcija Ādažu novadā”, 3.jautājumu „Par 

pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas novados”” un 

35.jautājumu „Par nozīmīga kultūrvēsturiskā  mantojuma projekta atbalstīšanu”. 

Plkst. 14.01 E.PLŪMĪTE piedalās sēdē. 

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

Apstiprināt domes š.g. 27.oktobra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

2. Lāčplēša dienas un Latvijas neatkarības dienas svētku dekoru koncepcija. 

3. Par pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas 

novados”. 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā. 

5. Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu. 
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III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”. 

7. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos 

noteikumos Nr.17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes 

sporta skolā”. 

8. Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas. 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par darba grupas izveidošanu veloceliņu tīkla attīstības koncepcijas sagatavošanai 

Ādažu novadā. 

10. Par Ādažu novada 26.05.2015. saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu novada 

Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu. 

11. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu vai atteikumu uzsākt 

detālplānojuma grozījumus. 

12. Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu. 

13. Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Ķulleni” un Baltezera ielā 21 zemes 

ierīcības projekta apstiprināšanu. 

14. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ābeļziedi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

15. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 13 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu. 

16. Par Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepciju. 

17. Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos. 

18. Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai. 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

19. Par atteikumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Senči”, 

Garkalnē, Ādažu novadā. 

20. Par grozījumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikumā. 

21. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā. 

22. Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi. 

23. Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi. 

24. Par pašvaldības mantas iznomāšanu. 

25. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16. 

26. Par deleģējuma līguma slēgšanu. 

27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

28. Par Ādažu novada domes 2008.gada 28.oktobra lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu 

izpildi. 

29. Grozījumi Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā. 

30. Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā” finanšu plānu un 

SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 

31. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā. 

32. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas pasākumiem 2015.-

2016.gadā. 

VI. Citi jautājumi: 

33. Par pašvaldības kustamas mantas – automašīnas Ford Transit otrās izsoles 

noteikumiem. 

34. Par domes Finanšu komitejas sēdi š.g. novembrī. 

35. Par nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma projekta atbalstīšanu. 
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1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

1) Izpildītie domes lēmumi:  

1. 28.04.2014. lēmums Nr.88 par Lauku ielas A maiņu; 

2. 26.05.2015. lēmums Nr.91 par koncepciju piekļūšanas iespējām Vējupes ielas rajonā; 

3. 22.09.2015. lēmums Nr.171, līgums ar SIA „Balteneko” noslēgts 30.09.2015; 

4. 22.09.2015. lēmums Nr.172 par dalību biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienība”. 

2) Neizpildītie domes lēmumi:  

28.04.2015. lēmums Nr.91 par saistošo noteikumu izstrādi pašvaldības meliorācijas 

sistēmai. Nav noteikti regulējumi valsts līmeņa normatīvajos aktos.  

3) Cita aktuāla informācija: 

1. KAC paplašināja iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu klāstu, iekļaujot tajā valsts 

pārvaldes 7 iestāžu pakalpojumus. Uz š.g. 27.oktobri pakalpojumi un konsultācijas par 

tiem sniegtas 19 klientiem. Valsts apmaksā 1 speciālista algošanu, aprīkojuma iegādi 

un uzturēšanas izmaksas 150 EUR mēnesī.  

2. Ir uzstādīts standartam atbilstošs aprīkojums 2 bērnu rotaļu laukumos Kadaga 7 un 

Pirmā iela 29. 

3. Novadā ir apzināti 18 dižkoki, nosūtīts lūgums Dabas aizsardzības pārvaldei veikt to 

uzmērīšanu un iekļaušanu reģistrā. 

4. Ir apmaksāts Stabilizācijas 1.kārtas aizņēmums (681 077 LVL) saistību apmaksai par 

aizņēmuma mērķim neattiecinātiem izdevumiem. 

5. Pastāv domstarpības starp domi un SIA „Civitta” par pakalpojuma kvalitāti un apjomu 

veiktajam pētījumam par izglītības iespējām Ādažu un Carnikavas novados. 

6. Valsts kontroles pārbaude par 2015.gadu pašvaldībā tiks uzsākta š.g. 16.novembrī. 

7. Domes galveno uzdevumu sarakstā šogad kopā ir 338 uzdevumi, pie tam 92 no tiem 

(27%) tika uzdoti gada laikā. Pašlaik ir izpildīti 224 uzdevumi (66%), pārcelti uz 

2016.gadu – 8 uzdevumi un atcelti pavisam – 7 uzdevumi. Sarakstā ir 47 īpaši 

nozīmīgi uzdevumi, no kuriem 24 ir izpildīti, 4 ir pārcelti uz nākošo gadu, un 3 ir 

atcelti. 

Plkst. 14.10 sēdē piedalās V.KLEBEKO. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Lāčplēša dienas un Latvijas neatkarības dienas svētku dekoru koncepcija Ādažu novadā 

 (I.Pērkone) 

Informē par Lāčplēša dienas un Latvijas neatkarības dienas svētku dekoru koncepciju 

(1.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas 

novados” 

 (I.Pērkone) 

Informē par pētījumu „Vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas 

novados”  (2.pielikums). 

Plkst. 14.17 sēdē piedalās P.PULTRAKS. 
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Debatēs (M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, A.KEIŠA, E.KĀPA, I.PĒRKONE, E.PLŪMĪTE, 

A.BRŪVERS, J.NEILANDS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.27.55 – 0.34.26] spriež par: 

1. izglītības pētījuma īstenošanas procesu; 

2. līgumsaistībām un to izpildi [Piezīme: Š.g. 27.aprīlī tika noslēgts līgums Nr.JUR 

2015-04/389 par pētījuma veikšanu par vienotas izglītības sistēmas attīstības iespējām 

Ādažu un Carnikavas novados, ar personu apvienību SIA „Civitta Latvija”, SIA 

„Sandra Mūriņa konsultācijas”, ŪAB „Civitta”.]; 

3. iesniegtā rezultāta neatbilstību līguma prasībām un domes izteiktajām pretenzijām. 

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

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot Attīstības un investīciju daļai nodrošināt darījuma pabeigšanu atbilstoši š.g. 

27.aprīļa līguma Nr.JUR 2015-04/389 par pētījuma veikšanu nosacījumiem. 

4.§ 

Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

 (P.Pultraks) 

Jautājums par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā tika atbalstīts Sociālās komitejas 

š.g. 6.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.190 „Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu 

 (I.Roze) 

Jautājums par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu tika 

atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 6.oktobra sēdē. Ierosina noteikt termiņu līdz 2016.gada 

1.novembrim priekšlikumu iesniegšanai par deinstitucionalizācijas projekta mērķa grupām 

nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem pašvaldībā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.191 „Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas 

izveidošanu”, nosakot priekšlikumu iesniegšanas termiņu - 2016.gada 1.novembris, un 

sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

E.KĀPA ierosina izskatīt darba kārtības 6. un 7.jautājumu kopā. 

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

Izskatīt darba kārtības 6. un 7.jautājumu, nobalsojot par sagatavotājiem saistošo 

noteikumu projektiem kopā. 

*** 

6.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 

7.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 

 (E.Kāpa) 



 5 

Jautājumi par grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” 

un grozījumiem Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.17 

„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” tika atbalstīti 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 7.oktobra sēdē.  

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.36/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 

26. augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā”” un saistošo noteikumus Nr.37/2015 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.17 „Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

8.§ 

Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas 

 (K.Dāvidsone) 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Patnis”, reģ. Nr.50003976021, juridiskā adrese: Ūbeļu 

iela 13, Podnieki, Ādažu novads, LV-2164, savā š.g. 5.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/15/4780) lūdz atļaut bez maksas izmantot Ādažu Kultūras centra skatītāju zāli š.g. 

16.decembrī no plkst.18.00 līdz plkst.20.00 bērnu vecākiem veltīta Ziemassvētku koncerta 

norisei. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.192 „Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” 

atbrīvošanu no nomas maksas” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par darba grupas izveidošanu veloceliņu tīkla attīstības koncepcijas sagatavošanai 

Ādažu novadā 

 (S.Grīnbergs) 

Attīstības komitejas š.g. 13.oktobra sēdē tika atbalstīta koncepcija par ielu, veloceliņu un 

gājēju celiņu tīklu apkārt Vējupei. Ir sagatavots lēmuma „Par darba grupas izveidošanu 

veloceliņu tīkla attīstības koncepcijas sagatavošanai Ādažu novadā” projekts. Aicina 

deputātus izvirzīt kandidatūras dalībai darba grupā, kā arī noteikt darba grupas vadītāju. 

E.ŠĒPERS ierosina N.Zviedri dalībai darba grupā. 

Deputāti (A.BRŪVERS, V.KLEBEKO, E.ŠĒPERS) ierosina apstiprināt N.Zviedri par darba 

grupas vadītāju. 

E.ŠĒPERS telefoniski sazinās ar N.Zviedri, lai noskaidrotu viņa viedokli. 

N.ZVIEDRIS piekrīt dalībai darba grupā, bet noraida piedāvājumu kļūt par darba grupas 

vadītāju. 

Deputāti (A.BRŪVERS, V.BULĀNS, M.SPRINDŽUKS) ierosina S.Grīnbergu par darba 

grupas vadītāju. 

S.GRĪNBERGS noraida piedāvājumu, jo vada divas citas darba grupas. 

I.PĒRKONE ierosina iekļaut darba grupā Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāju 

N.Masaļski. 

V.BULĀNS ierosina par darba grupas vadītāju noteikt Attīstības un investīciju daļas ainavu 

arhitekti-dārznieci I.Grīviņu. 

M.SPRINDŽUKS telefoniski sazinās ar I.Grīviņu, lai noskaidrotu viņas viedokli. 



 6 

I.GRĪVIŅA pieņem piedāvājumu kļūt par darba grupas vadītāju. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.193 „Par darba grupas izveidošanu veloceliņu tīkla attīstības 

koncepcijas sagatavošanai Ādažu novadā”, papildinot darba grupas sastāvu ar 

N.Zviedri, N.Masaļski un I.Grīviņu, nosakot I.Grīviņu par darba grupas vadītāju, un 

sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada 26.05.2015. saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu novada Baltezera 

ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas savā š.g. 9.septembra vēstulē Nr.18-

1e/7298 „Par lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Ziemeļi”” (reģ. Nr.ĀND/1-

18/15/4366-L) lūdz atcelt domes š.g. 26.maija saistošos noteikumus Nr.25/2015 „Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.194 „Par 26.05.2015. saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu vai atteikumu uzsākt 

detālplānojuma grozījumus 

 (S.Grīnbergs) 

N.S. (adrese) savā š.g. 14.septembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4424-S) lūdz atļaut 

uzsākt detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu 

novadā, Kadagas ciemā, „Ogas” (kad. apz. 8044 005 0129), ar nolūku pamatot zemesgabala 

sadalīšanu savrupmāju izvietošanai lauku apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras 

objektu izvietošanu, paredzot pārkārtot zemesgabalu sadalījumu, apstādījumu teritoriju gar 

Gaujas upi un ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.195 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Ogas”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

12.§ 

Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums par administratīvā akta izdošanas atlikšanu tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 

13.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.196 „Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 



 7 

13.§ 

Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Ķulleni” un Baltezera ielā 21 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

SIA „A komanda” (adrese: O.Kalpaka iela 12, Ogre LV-5001) savā š.g. 7.septembra 

iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4282-A) lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu 

ciema nekustamajiem īpašumiem „Ķulleni” (kad. apz. 8044 013 0444) un Baltezera ielā 21 

(kad. apz. 8044 013 0117). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.197 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem „Ķulleni” un Baltezera ielā 21 un adrešu un 

lietošanas mērķu piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ābeļziedi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

SIA „ABC Construction” (adrese: Vārnu iela 7, Rīga) savā š.g. 8.septembra iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/15/4321-A) lūdz apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu ciema 

nekustamajam īpašumam „Ābeļziedi” (kad. apz. 8044 008 0205). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Ābeļziedi” un adrešu un lietošanas mērķu 

piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 13 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu 

 (S.Grīnbergs) 

M.M. (adrese) savā š.g. 5.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4901-M) lūdz 

apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Attekas ielā 13 

(kad. apz. 8044 007 0031). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.199 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Attekas ielā 13 un adrešu un lietošanas mērķu 

piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepciju 

 (I.Pērkone) 

Ziņo par Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepciju (3.pielikums). 

Plkst. 15.05 M.SPRINDŽUKS atstāj sēdi. 

Plst. 15.07 M.SPRINDŽUKS atgriežas sēdē. 

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

Atbalstīt Ādažu novada publiskās ārtelpas attīstības koncepciju. 
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17.§ 

Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos 

 (E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu „Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos” projekts nosaka kārtību, 

kāda jāievēro Ādažu novada pašvaldības īpašumā esošos bērnu rotaļu un sporta laukumos. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.38/2015 „Par kārtību bērnu rotaļu un sporta 

laukumos” un sagatavot tos parakstīšanai. 

18.§ 

Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai 

 (V.Ligers) 

Attīstības komitejas š.g. 13.oktobra sēdē tika atbalstīta iecere sagatavot priekšlikumus 

parpašvaldības piekritībā esošo zemes gabalu izmantošanu. Ir sagatavots lēmuma „Par darba 

grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” projekts. Aicina deputātus 

izvirzīt kandidatūras dalībai darba grupā. 

A.BRŪVERS ierosina iekļaut darba grupā V.Bulānu. 

Deputāti E.Verners, E.Šēpers, E.Plūmīte, M.Sprindžuks un J.Neilands piesakās dalībai darba 

grupā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.200 „Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu 

izvērtēšanai”, iekļaujot darba grupā V.Bulānu, J.Neilandu, E.Plūmīti, M.Sprindžuku, 

E.Šēperu un E.Verneru, un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par atteikumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Senči”, 

Garkalnē, Ādažu novadā 

 (V.Kuks) 

SIA „Lanata” savā š.g. 1.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/4729) lūdz izsniegt 

izziņu par domes piekrišanu iegūt un turpmāk saglabāt īpašumā nekustamā īpašuma „Senči”, 

Garkalne, Ādažu novads zemesgabalu 13,02 ha platībā. Jautājums tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.201 „Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Senči”, 

Garkalne, Ādažu novads” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par grozījumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikumā 

 (M.Sprindžuks) 

Grozījumi Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikumā tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 

20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt nolikumu Nr.10 „Grozījums Ādažu Mākslas un mūzikas skolas nolikumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā 

 (P.Sluka) 

Jautājums par nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā tika atbalstīts Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu komitejas š.g. 7.oktobra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.202 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.204 „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas 

komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

izveidi tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.203 „Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par pašvaldības mantas iznomāšanu 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par pašvaldības mantas iznomāšanu tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.205 „Par pašvaldības mantas iznomāšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

25.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 

16, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.206 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un 

pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16” un sagatavot to parakstīšanai. 
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26.§ 

Par deleģējuma līguma slēgšanu 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par deleģējuma līguma slēgšanu tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra 

sēdē. Informē, ka Finanšu komitejas š.g. 17.novembra sēdē tiks skatīts jautājums par 

deleģējuma līguma slēgšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par siltuma apgādes pakalpojuma 

nodrošināšanu pašvaldības iestādēm. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.207 „Par deleģējuma līguma slēgšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

27.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

Jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Avatars”, reģistrācijas 

Nr.50003285761 tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.208 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par Ādažu novada domes 2008.gada 28.oktobra lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu izpildi 

 (D.Medniece) 

Jautājums par Ādažu novada domes 2008.gada 28.oktobra lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu 

izpildi tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.209 „Par Ādažu novada domes 2008.gada 28.oktobra lēmuma 

Nr.14 § 3.4.2. piespiedu izpildi” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Grozījumi Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā 

 (L.Raiskuma) 

Jautājums par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

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

Pieņemt nolikumu Nr.11 „Grozījumi Ādažu novada pašvaldības darba samaksas 

nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā” finanšu plānu un 

SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

 (A.Dundurs) 

Jautājums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā” finanšu plānu un 

SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

20.oktobra sēdē. 

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

NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.210 „Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība 

Baltezerā” finanšu plānu un SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Grozījumi pašvaldības 2015.gada budžetā tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra 

sēdē. 

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

NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.39/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.9/2015 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

32.§ 

Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas pasākumiem 2015.-

2016.gadā 

 (S.Mūze) 

Jautājums par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas pasākumiem 2015.-

2016.gadā tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS), „pret” – nav, „atturas” – 3 (P.BALZĀNS, 

A.KEIŠA, V.KLEBEKO), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.211 „Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas 

pasākumiem 2015.-2016.gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par pašvaldības kustamas mantas – automašīnas Ford Transit otrās izsoles 

noteikumiem 

 (A.Šmaukstelis) 

Š.g. 16.oktobra pašvaldības kustamas mantas – automašīnas Ford Transit izsole tika atzīta par 

nenotikušu, jo nav pieteicies neviens izsoles dalībnieks. Ierosina pieņemt otrās izsoles 

noteikumus. 

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

Pieņemt noteikumus Nr.11 „Pašvaldības kustamas mantas - automašīnas Ford Transit 

otrās izsoles noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

34.§ 

Par domes Finanšu komitejas sēdi š.g. novembrī 

 (M.Sprindžuks) 

Informē par pasākumiem svētku nedēļā: 

1. š.g. 16.novembrī notiks Valsts svētku sarīkojums Ādažu Kultūras centrā plkst. 

19.00; 

2. š.g. 17.novembris ir pirmssvētku darba diena; 

3. š.g. 18.novembris ir Latvijas Republikas Proklamēšanas diena – brīvdiena; 

4. š.g. 19.novembrī Rīgas plānošanas reģiona delegācijas ietvaros domes 

priekšsēdētājs M.Sprindžuks un Attīstības un investīciju daļas vadītāja 

K.Miķelsone piedalīsies Reģionu Forumā, Pleskavā (Krievijā).  
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Ierosina Finanšu komitejas kārtējo novembra sēdi sasaukt š.g. 17.novembrī plkst.10.30. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 2 (V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE), „atturas” – 2 

(J.ANTONOVS, E.ŠĒPERS), DOME NOLEMJ:  

Atbalstīt Finanšu komitejas kārtējo sēdi š.g. 17.novembrī plkst.10.30. 

35.§ 

Par nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma projekta atbalstīšanu 

 (E.Pētersone) 

Informē, ka Vēstures un mākslas galerijas 2015.gada budžetā ir paredzēti līdzekļi nozīmīgu 

kultūrvēsturiskā (materiālā un nemateriālā) mantojuma projektu atbalstīšanai. Ierosina no 

Ādažu novada iedzīvotājas - tēlnieces Ēvī Upenieces iegādāties tiesības izmantot skulptūru 

„Upe Gauja” kopiju izgatavošanai, ko varētu izmantot apbalvojumiem vai reprezentācijas 

nolūkos. Informē, ka vienreizēja autoratlīdzība būtu 427 EUR (300 LVL) apmērā. 

Deputāti (A.BRŪVERS, K.DĀVIDSONE, E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, 

E.PĒTERSONE, A.KEIŠA, E.ŠĒPERS, P.BALZĀNS, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, 

G.PORIETIS, V.BULĀNS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.47.06 – 2.09.01] spriež par: 

1. autoratlīdzību un idejas izmantošanas kārtību; 

2. skulptūras atlējuma materiālu un to variācijām (akrils, bronza, stils, porcelāns); 

3. skulptūras kopiju izmantošanas mērķiem; 

4. novada tēla/simbola veidošanu un attīstību; 

5. iespēju iegādāties ekskluzīvas tiesības izmantot unikālo mākslas darbu, patentējot to 

kā Ādažu simbolu. 

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

1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu 427 EUR (300 LVL) apmērā tēlnieces Ēvī 

Upenieces autoratlīdzībai par tiesībām izmantot skulptūru „Upe Gauja” Ādažu 

novada domes vajadzībām, kopiju izgatavošanai. 

2. Uzdot Vēstures un mākslas galerijas vadītājai attīstīt ideju par tēlnieces Ēvī 

Upenieces darbu izmantošanu kultūrvēsturiskās vides veidošanai Ādažu novadā. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 27.oktobrī, plkst. 16.10.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

  

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


