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

Nr. 22

Domes sēdi vada domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS
Domes sēdē piedalās 15 deputāti:
Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola
DĀVIDSONE (no plkst. 14.03), Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE (no plkst. 14.07),
Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Karina
SPRŪDE, Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS.
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Kristīne BERĶE, Silvis GRĪNBERGS,
Everita KĀPA, Nataļja KRASNOVA, Vollijs KUKS, Karīna MIĶELSONE, Guntis
PORIETIS, Laila RAISKUMA, Pēteris SLUKA, Andris SPRICIS, Anete VAIVADE.
Citi dalībnieki: iedzīvotājs Zigurds BLŪZMANIS, finanšu stabilizācijas procesa uzraugs
Natālija DARDETE, SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS un
tehniskais direktors Jānis NEILANDS.
Sēdi protokolē Jevgēnija SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
I.

Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi:

Jautājumi tiks izskatīti sēdes slēgtajā daļā.
II.
1.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi:

Par Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu speciālistu amatu vietu
apstiprināšanu 2014./2015.gada sezonai.
III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:

2.

Teritorijas plānošanas jautājumi.
2.1. Par detālplānojuma darba uzdevuma precizēšanu.
2.1.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma
grozījumu projekta Darba uzdevuma precizēšana.
2.2. Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
2.2.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma
grozījumu projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
2.3. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
2.3.1. Nekustamo īpašumu Birznieku ciemā „Sauleslejas” un „Augšnagaiņi”
detālplānojuma projekta apstiprināšana.
2.4. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
2.4.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ķulleni” zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
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3.
4.

Par saistošo noteikumu projektu „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”.
Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamu projektu „Autoceļa A1 tuneļa
rekonstrukcija un pielāgošana gājēju vajadzībām”.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ievai Saulītei braucienam uz Islandes mākslinieku
asociācijas radošo darbnīcu.
Par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība.
Par saistošo noteikumu projektu „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”.
Par izmaiņām domes struktūrvienību struktūrā un amatu sarakstā.
Par pasažieru pārvadāšanu Saeimas vēlēšanu dienā š.g. 4.oktobrī.
Par centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas izveidošanu.
Zemes jautājumi.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Wesemann”.
Par noteikumu projektu „Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas
kārtība pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai”.
Par grozījumiem 25.02.2014. Ādažu novada domes lēmumā Nr.49 „Par maksas
pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā”.
Nekustamā īpašuma daļas atsavināšana zemes gabalam „Jaunkārkli”.
Par grozījumiem pašvaldības budžetā.
Par ūdensvada izbūvi.
Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi.
V. Citi jautājumi:

19.
20.
21.
22.
23.

Par amatu savienošanas atļauju.
Par amatu savienošanas atļauju.
Par Ādažu vidusskolas attīstības darba grupas izveidošanu.
Par domes izpilddirektora sūdzību.
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
– SLĒGTĀ DAĻA –

24.
25.

Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
Par transporta izdevumu segšanu.

M.SPRINDŽUKS iepazina deputātus ar Ādažu novada domes (turpmāk – domes) finanšu
stabilizācijas procesa uzraugu Natāliju Dardeti.
N.DARDETE informē deputātus par savu profesionālo pieredzi un uzrauga darba
organizāciju.
1. Par Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu speciālistu amatu vietu
apstiprināšanu 2014./2015.gada sezonai
(L.Raiskuma)
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 13.punktu, Ādažu Kultūras centra
nolikumu un nolikumu par Ādažu novada amatiermākslas kolektīvu darbību un finansēšanas
kārtību un to, ka jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
š.g. 3.septembrā sēdē,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.202 „Par Ādažu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu
speciālistu amatu vietu apstiprināšanu 2014./2015.gada sezonai” un sagatavot to
parakstīšanai.
2

2. Teritorijas plānošanas jautājumi
2.1. Par detālplānojuma darba uzdevuma precizēšanu
2.1.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma
grozījumu projekta Darba uzdevuma precizēšana
(S.Grīnbergs)
SIA „EuroLatCapital” pilnvarotā persona J.V. (adrese) savā š.g. 26.augusta iesniegumā (reģ.
Nr. ADM/1-18/14/4048-E) lūdz mainīt detālplānojuma grozījumu projekta nekustamajiem
īpašumiem „Intas” un „Alises” darba uzdevumu, neparedzot vienlaicīgi ar detālplānojumu
izstrādāt ēku tehniskos projektus skiču stadijā. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības
komitejas š.g. 9.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.203 „Par detālplānojuma grozījumu projekta nekustamajiem
īpašumiem „Intas” un „Alises” darba uzdevuma precizēšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
2.2. Par detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
2.2.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma
grozījumu projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
(S.Grīnbergs)
SIA „Damsijas” (adrese: Brīvības gatve 223, Rīga LV-1039) savā š.g. 26.augusta iesniegumā
Nr.2-171/08/2014 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4051-D) lūdz pieņemt lēmumu par nekustamo
īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas
š.g. 9.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.204 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu
„Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai.
2.3. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu
2.3.1. Nekustamo īpašumu Birznieku ciemā „Sauleslejas” un „Augšnagaiņi”
detālplānojuma projekta apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
SIA „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-93, Rīga) savā š.g. 4.septembra
iesniegumā Nr.1.-2.1/24 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4228-M) lūdz apstiprināt Ādažu novada
Birznieku ciema nekustamo īpašumu „Sauleslejas” un „Augšnagaiņi” detālplānojuma
projektu. Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.205 „Par Ādažu novada Birznieku ciema nekustamo īpašumu
„Sauleslejas” un „Augšnagaiņi” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
2.4. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu
2.4.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ķulleni” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
V.A. (adrese) savā š.g. 21.augusta pieteikumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3919-A) lūdz atļaut
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltezera ciemā „Ķulleni” (kad.
apz. 8044 013 0144), ar mērķi veikt zemes vienības atdalīšanu, lai pievienotu to īpašumam
Baltezera ielā 21 (kad. apz. 8044 013 0117). Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības
komitejas š.g. 9.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.206 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Ķulleni” un sagatavot to parakstīšanai.
3. Par saistošo noteikumu projektu „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās,
kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”
(A.Spricis)
Saistošo noteikumu projekts „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Ādažu novadā” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.22 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai.
4. Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamu projektu „Autoceļa A1 tuneļa
rekonstrukcija un pielāgošana gājēju vajadzībām”
(K.Berķe)
Starp Ādažu novada domi, LR Satiksmes ministriju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” kopš
2013.gada novembra notiek pārrunās un sarakste par autoceļa A1 šķērsošanas iespēju pie
nekustamā īpašuma „Kalmes”, rekonstruējot esošo lopu tuneli un pielāgojot to gājēju
vajadzībām. Dome, sadarbībā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”, plāno īstenot projektu „Autoceļa
A1 tuneļa rekonstrukcija un pielāgošana gājēju vajadzībām”, kas nodrošinātu sabiedrības
vajadzību apmierināšanu, proti, iedzīvotāju nokļūšanu no Stapriņu ciema uz novada
administratīvo centru, kur atrodas lielveikali, iestādes, komercuzņēmumi, utt., un tiek sniegti
sabiedriski nozīmīgi pakalpojumi (izglītības, kultūras, veselības aizsardzības, komunālo un
sociālo pakalpojumu jomā, u.c.). Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.augusta
sēdē un Attīstības komitejas š.g. 9.septembra sēdē.
Pēc debatēm (Ē.ŠEPERS, K.BERĶE, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE) [domes sēdes audio
ieraksta laiks 07.51-12.15] deputāti vienojas balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.207 „Par sabiedrības vajadzību nodrošināšanai nepieciešamu
projektu „Autoceļa A1 tuneļa rekonstrukcija un pielāgošana gājēju vajadzībām”” un
sagatavot to parakstīšanai.
5. Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.S. braucienam uz Islandes mākslinieku asociācijas
radošo darbnīcu
(I.Pētersone)
I.S. (adrese) savā š.g. 1.septembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4118-S) lūdz domei
līdzfinansēt braucienu uz Islandes mākslinieku asociācijas radošo darbnīcu no š.g.
1.novembra līdz 2015.gada 1.janvārim, sedzot izmaksas jaunu darbu radīšanai. Jautājums tika
atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 3.septembra sēdē un Finanšu
komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS),
„pret” – nav, „atturas” – 6 (J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, K.SPRŪDE,
E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.208 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu I.S. braucienam uz Islandes
mākslinieku asociācijas radošo darbnīcu” un sagatavot to parakstīšanai.
6. Par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība
(A.Vaivade)
Noteikumu projekts „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu
apstiprināšanas kārtība” tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g.
3.septembra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.9 „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un
izcenojumu apstiprināšanas kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai.
7. Par saistošo noteikumu projektu „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”
(A.Spricis)
Saistošo noteikumu projekts „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas
vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.septembra
sēdē un Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23 „Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai.
Domes sēdes darba kārtības 8.jautājuma izskatīšana ir atlikta līdz ieradīsies ziņotājs.
Deputāti izskata darba kārtības 9.jatājumu.
9. Par pasažieru pārvadāšanu Saeimas vēlēšanu dienā š.g. 4.oktobrī
(M.Sprindžuks)
Sakarā ar to, ka vairāku apdzīvoto vietu (Atari, „Cits Mežaparks”, u.c.) iedzīvotājiem
nepastāv vai ir ierobežota iespēja nokļūt vienīgajā vēlēšanu iecirknī pašvaldības
administratīvajā teritorijā, lai nodrošinātu iespēju vēlētājiem, kuriem nav iespējas patstāvīgi
nokļūt uz vēlēšanu iecirkni un piedalīties valstiskas nozīmes sabiedriskajā aktivitātē –
Saeimas vēlēšanās, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 21.panta pirmās daļas
24.punktu, kā arī to, ka priekšlikums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē,
ierosināts nodrošināt trīs pasažieru pārvadājumus novada administratīvajā teritorijā
iedzīvotāju nokļūšanai uz vēlēšanu iecirkni Ādažos 2014.gada 4.oktobrī.
Pēc debatēm (E.PLŪMĪTE, P.BALZĀNS, K.SPRŪDE, G.PORIETIS, M.SPRINDŽUKS)
[domes sēdes audio ieraksta laiks 17.11-21.13] deputāti vienojas balsot par sagatavoto
lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS,
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 6
(A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas”
– 1 (I.PĒTERSONE), DOME NOLEMJ:
1. Nodrošināt trīs pasažieru pārvadājumus novada administratīvajā teritorijā iedzīvotāju
nokļūšanai uz vēlēšanu iecirkni 2014.gada 4.oktobrī.
2. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no domes Saimniecības un
infrastruktūras daļas budžeta līdzekļiem.
3. Lēmuma izpildi organizēt domes izpilddirektoram.
8. Par izmaiņām domes struktūrvienību struktūrā un amatu sarakstā
(L.Raiskuma)
Lai nodrošinātu Ādažu novada pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, uzlabotu
normatīvajos aktos noteikto pašvaldības funkciju izpildi, optimizētu domes Administrācijas
struktūrvienību darbu un pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 8. un
13.punktu, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma”
2.panta pirmās daļas 14.punktu un sesto daļu, Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra
noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un to noteikšanas kārtību”, Ministru
kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 „Valsts un pašvaldību institūciju
amatu katalogs”, domes Attīstības un investīcijas daļas reglamentu un Sporta daļas
reglamentu, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.septembra sēdē un
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Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē, ierosināts pieņemt lēmuma projektu „Par izmaiņām
domes struktūrvienību struktūrā un amatu sarakstā”.
Pēc debatēm (E.PLŪMĪTE, G.PORIETIS, K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS,
K.MIĶELSONE, A.KEIŠA, J.RUKS, L.RAISKUMA, K.DĀVIDSONE, P.BALZĀNS,
P.SLUKA, V.BULĀNS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 24.15-40.32] deputāti vienojas
balsot atsevišķi par izmaiņām abu daļu struktūrā.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Sporta daļas struktūru (2014.gada 23.septembra lēmuma Nr.209
2.pielikums).
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 7
(J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS,
N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Attīstības un investīciju daļas struktūru (2014.gada 23.septembra lēmuma
Nr.209 1.pielikums).
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.209 „Par izmaiņām domes struktūrvienību struktūrā un amatu
sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai.
10. Par centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas izveidošanu
(G.Porietis)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus
siltumapgādē, kā arī to, ka priekšlikums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 9.septembra
sēdē un Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē, lai izanalizētu esošo situāciju un izstrādātu
priekšlikumus un pasākumu plānu siltumapgādes sistēmas pilnveidošanai, izveidot darba
grupu šādā sastāvā:
1.1. Darba grupas vadītājs: Zigurds BLŪZMANIS, iedzīvotājs;
1.2. Darba grupas locekļi:
1.2.1. Juris KRŪZE, SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis;
1.2.2. Edgars VĪGANTS, RTU inženierzinātņu doktors;
1.2.3. Māris SPRINDŽUKS, domes priekšsēdētājs;
1.2.4. Artis BRŪVERS, domes priekšsēdētāja vietnieks;
1.2.5. Valērijs BULĀNS, deputāts;
1.2.6. Jānis RUKS, deputāts;
1.2.7. Normunds ZVIEDRIS, deputāts;
1.2.8. Edmunds PLŪMĪTE, deputāts;
1.2.9. Dainis POPOVS, SID vadītājs;
1.2.10. Karīna MIĶELSONE, AID vadītāja;
1.2.11. Jānis TIĻČIKS, Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists;
1.2.12. Gunvaldis ŠENBERGS, iedzīvotājs;
1.2.13. Armands MOŽEIKO, iedzīvotājs.
Pēc debatēm (A.KEIŠA, A.BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE, G.PORIETIS,
E.ŠĒPERS, P.BALZĀNS, E.KĀPA, J.RUKS, K.SPRŪDE, Z.BLŪZMANIS) [domes sēdes
audio ieraksta laiks 43.54-59.12] deputāti vienojas atbalstīt darba grupu minētajā sastāvā,
darba grupas vadītājam nosakot apmaksu 1000 EUR apmērā, bez PVN, ar darba izpildes
termiņu līdz 2014.gada 5.decembrim.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS,
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE,
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J.RUKS, E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 3 (I.PĒTERSONE, K.SPRŪDE,
N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Lai izanalizētu esošo situāciju saskaņā ar SIA „Servitum” izstrādāto dokumentu „Ādažu
novada siltumapgādes sistēmas tehniskā un finansiālā izpēte”, kā arī izstrādātu
priekšlikumus un pasākumu plānu siltumapgādes sistēmas pilnveidošanai, izveidot darba
grupu šādā sastāvā:
1.1. Darba grupas vadītājs: Zigurds BLŪZMANIS, iedzīvotājs;
1.2. Darba grupas locekļi:
1.2.1. Juris KRŪZE, SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis;
1.2.2. Edgars VĪGANTS, RTU inženierzinātņu doktors;
1.2.3. Māris SPRINDŽUKS, domes priekšsēdētājs;
1.2.4. Artis BRŪVERS, domes priekšsēdētāja vietnieks;
1.2.5. Valērijs BULĀNS, deputāts;
1.2.6. Jānis RUKS, deputāts;
1.2.7. Normunds ZVIEDRIS, deputāts;
1.2.8. Edmunds PLŪMĪTE, deputāts;
1.2.9. Dainis POPOVS, SID vadītājs;
1.2.10. Karīna MIĶELSONE, AID vadītāja;
1.2.11. Jānis TIĻČIKS, Inženierkomunikāciju tīklu galvenais speciālists;
1.2.12. Gunvaldis ŠENBERGS, iedzīvotājs;
1.2.13. Armands MOŽEIKO, iedzīvotājs.
2.

Apstiprināt darba grupas nolikumu „Centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas
nolikums” (turpmāk – Nolikums) – 1.pielikums.

3.

Darba grupai sagatavot un iesniegt domei priekšlikumu centralizētās siltumapgādes
attīstības optimālam risinājumam un tā realizācijas plānu līdz 2014.gada 5.decembrim.

4.

Pašvaldības darbinieku darbu darba grupā apmaksāt Darba samaksas nolikumā noteiktā
kārtībā. Pārējo darba grupas locekļu darbu darba grupā neapmaksāt, izņemot darba grupas
vadītāja darbu. Darba grupas vadītajam par Nolikuma III.sadaļā minēto pienākumu
izpildi noteikt apmaksu 1000 EUR apmērā bez PVN (par laika periodu no šī nolēmuma
stāšanās spēkā līdz 3.punktā minētajam datumam).

11. Zemes jautājumi
11.1. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
(V.Kuks)
1. Krievijas Federācijas pilsonis S.V., (adrese), kuru saskaņā ar Rīgas apgabaltiesas
zvērinātas notāres I.Dobermanes š.g. 4.aprīļa izdoto pilnvaru, reģistra Nr.411, pārstāv M.K.,
savā š.g. 5.septembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4241) lūdz domes piekrišanu
1461/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz
likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto
darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – nav, DOME
NOLEMJ:
Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis S.V., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
1461/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma
Nr.29 un garāžas autostāvvietu Nr.6 un Nr.7 uzturēšanai.
2. Krievijas Federācijas pilsonis P.Š., (adrese), savā š.g. 11.septembra iesniegumā (reģ. Nr.
ADM/1-18/14/4352) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma Zaļākalna iela 10, Kadaga,
apbūvētā zemesgabala 0,4207 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par
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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” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – nav, DOME
NOLEMJ:
Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis P.Š., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma Zaļākalna iela 10, Kadaga, Ādažu nov. (kadastra Nr.80440050191)
zemesgabalu 0,4207 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.
11.2. Par zemes vienības atdalīšanu
(V.Kuks)
D.A.B. savā š.g. 11.augusta iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3738) lūdz atļaut atdalīt no
nekustamā īpašuma „Abuļi” zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 013
0088, nolūkā izveidot jaunu nekustamā īpašuma objektu ar nosaukumu „Inguļi”. Pamatojoties
uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 4.punktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piekrist Ādažu novada nekustamā īpašuma „Abuļi” (kadastra Nr. 8044 013 0088)
sadalīšanai, atdalot no īpašuma sastāva zemes vienību 0,4 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8044 013 0088, izveidojot nekustamā īpašuma objektu ar jaunu adresi
(nosaukumu): „Inguļi”, Baltezers, Ādažu novads.
2. Saglabāt nekustamā īpašuma „Abuļi” zemes vienībai 0,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8044 013 0089 adresi nosaukumu: „Abuļi”, Baltezers, Ādažu novads.
11.3. Par ielas nosaukuma piešķiršanu
(V.Kuks)
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas
noteikumi” 7.punkts nosaka, ka ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā. Jaunveidojamai ielai
pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai
zemes ierīcības projektu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Piešķirt nekustamā īpašuma „Jaunkārkli” projektētai ielai, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8044 004 0319 daļai, no autoceļa A1 līdz Gaujas aizsargdambim, jaunu
nosaukumu: Kārklu iela, Ādaži, Ādažu novads, saskaņā ar apstiprinātu detālplānojuma
projektu.
11.4. Par zemes vienības sadali, adreses piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa noteikšanu
(V.Kuks)
Domes Saimniecības un infrastruktūras daļa ierosina nekustamā īpašuma daļas 0,1712 ha
platībā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām no nekustamā īpašuma „Jaunkārkli”, uz kuras
atrodas Ādažu Centra poldera sūkņu stacija. Pamatojoties uz 2007.gada 29.maija Ādažu
novada domes lēmumu Nr.51 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajiem īpašumiem „Jaunkārkli” 1. un 2. z.g. „Kārkli” un „Ādažu novada meži”
apstiprināšanu” un saistošo noteikumu Nr.17 „Par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamajiem īpašumiem „Jaunkārkli” 1. un 2. z.g., „Kārkli” un „Ādažu novada
meži” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu, Ādažu
novada domes 2011.gada 23.augusta sēdes lēmumu Nr.15 § 1.3. par detālplānojuma
īstenošanas kārtības maiņu, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10.apakšpunktu, 8., 11. un 30.punktu, Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 14.1., 16.1., 17.4., un
18.punktu,
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atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Jaunkārkli” atdalāmajai apbūvētai zemes vienībai
(Nr.25 pēc detālplānojuma) 0,1712 ha platībā ar ēkām un būvēm jaunu adresi: Kārklu
iela 12, Ādaži, Ādažu novads.
2. Noteikt no nekustamā īpašuma „Jaunkārkli” atdalāmajai zemes vienībai 0,1712 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas,
ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve, lietošanas mērķa kods
1202.
3. Likvidēt ēku (būvju) nekustamā īpašuma „Sūkņu stacija Ādaži-centrs”, Ādaži, Ādažu
nov. adresi un nosaukumu „Sūkņu stacija Ādaži-centrs”.
4. Saglabāt līdz detālplānojuma īstenošanai nekustamā īpašuma „Jaunkārkli” atlikušajai
daļai 10,0288 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101.
11.5. Par zemes starpgabala noteikšanu
(V.Kuks)
Pamatojoties uz Publiskās personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta 11.punkta b)
apakšpunktu un likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un
to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta otrās daļas 4.punktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Noteikt, ka nekustamā īpašuma „Druviņas” neapbūvēta zemes vienība 0,1554 ha
platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0251 starp nekustamajiem īpašumiem
„Druviņas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 008 0101), „Gaujmalas 1”
(zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 008 0240) un „Gaujas Pūces” (zemes
vienības kadastra apzīmējums 8044 008 0277), kuram nav iespējams nodrošināt
pieslēgumu koplietošanas ielai, ir zemes starpgabals un tā nav izmantojama zemes
reformas pabeigšanai (grafiskais pielikums Nr.1).
2. Noteikt, ka neapbūvētais zemes starpgabals 0,1554 ha platībā, zemes vienība ar
kadastra apzīmējumu 8044 008 0251, piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāma
zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda saskaņā ar likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
otrās daļas 4.punktu.
11.6. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai
(V.Kuks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un likuma „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta
piektās daļas 1.punktu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Noteikt, ka zemes reformas laikā Ādažu novada pašvaldībai piekrīt „Lazdas 8”,
Garkalne, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 012 144) 0,0474 ha
platībā pašvaldības funkciju īstenošanai.
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Wesemann”
(E.Kāpa)
Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem SIA „Wesemann”” tika
atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.210 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un
sagatavot to parakstīšanai.
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13. Par noteikumu projektu „Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas
izlietošanas kārtība pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai”
(G.Porietis)
Noteikumu projekts „Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtība
pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g.
16.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.10 „Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas
izlietošanas kārtība pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai” un sagatavot tos
parakstīšanai.
14. Par grozījumiem 25.02.2014. Ādažu novada domes lēmumā Nr.49 „Par maksas
pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā”
(G.Porietis)
Lēmuma projekts „Par grozījumiem 25.02.2014. Ādažu novada domes lēmumā Nr.49 „Par
maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā”” tika atbalstīts
Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.211 „Par grozījumiem 25.02.2014. Ādažu novada domes lēmumā
Nr.49 „Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā”” un
sagatavot to parakstīšanai.
15. Nekustamā īpašuma daļas atsavināšana zemes gabalam „Jaunkārkli”
(M.Šketika)
Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu” tika atbalstīts Finanšu
komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.212 „Par nekustamā īpašuma daļas atsavināšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
16. Par grozījumiem pašvaldības budžetā
(G.Porietis)
Izmaiņas pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļā:
1. 51737 EUR – saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429
„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2014.gadam” apstiprināts finansējums 2014.gada septembra-decembra mērķdotācijām;
2. 11876 EUR – piešķirti papildu valsts budžeta līdzekļi (dotācija asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai).
Izmaiņas pašvaldības budžeta izdevumu sadaļā:
1. 502 EUR – Finanšu komitejā š.g. 16.septembrī atbalstīts papildu finansējums Lauku
atbalsta piešķirtā finansējuma palielināšanai dzesēšanas kameras iegādei;
2. 300 EUR – saskaņā ar domes š.g. 23.septembra lēmumu Nr.208 „Par līdzfinansējuma
piešķiršanu Ievai Saulītei braucienam uz Islandes mākslinieku asociācijas radošo
darbnīcu” Ievai Saulītei piešķirtais finansējums;
3. 10210 EUR – Finanšu komitejā š.g. 16.septembrī atbalstīts finansējums Ādažu sporta
centrā jumta remontam;
4. 11876 EUR – piešķirti papildu valsts budžeta līdzekļi (dotācija asistenta pakalpojumu
nodrošināšanai);
5. 51737 EUR – saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 18.augusta rīkojumu Nr.429
„Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm
2014.gadam” apstiprināts finansējums 2014.gada septembra-decembra mērķdotācijām.
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E.ŠĒPERS ierosina svītrot no pašvaldības budžeta izdevumu sadaļas 502 EUR Lauku atbalsta
dienesta piešķirtā finansējuma palielināšanai dzesēšanas kameras iegādei.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 7
(A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas”
– 1 (J.ANTONOVS), DOME NOLEMJ:
Apstiprināt papildu finansējumu 502 EUR apmērā Lauku atbalsta dienesta piešķirtā
finansējuma palielināšanai dzesēšanas kameras iegādei.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt grozījumus pašvaldības 2014.gada budžetā.
17. Par ūdensvada izbūvi
(G.Porietis)
Sakarā ar nepieciešamību veikt atsevišķa ūdensvada izbūvi Gaujas ielā 30, Ādažos, lai
nodrošinātu patstāvīgu ūdens padevi Ādažu vidusskolas stadiona darbības nodrošināšanai, kā
arī ugunsdzēsības sistēmas pilnveidošanai, pamatojoties uz: Ādažu novada domes attīstības
rīcības programmas 2011.-2017.gadam 3.daļu „Vides aizsardzība” un pašvaldības SIA
„Ādažu Ūdens” izstrādāto ūdensvada tehnisko shēmu un veicamo būvniecības darbu
kontroltāmi, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 1.punktu,
15.panta pirmās daļas 1., 2. un 6. punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un
kapitālsabiedrībām” 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, un 48.panta
pirmās daļas 9.punktu ir sagatavots lēmuma projekts „Par ūdensvada izbūvi”. Jautājums tika
atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
Plkst. 15.20 K.SPRŪDE atstāj sēdi.
Pēc debatēm (E.ŠĒPERS, G.PORIETIS, M.SPRINDŽUKS, P.SLUKA, E.PLŪMĪTE,
A.BRŪVERS, E.KĀPA) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.15.11-1.20.59] deputāti vienojas
ieguldīt pašvaldības SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā 13442 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri
simti četrdesmit divi eiro), ar mērķi realizēt ūdensvada izbūvi Gaujas ielā 30, attiecīgi
precizējot sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi)
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.213 „Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
Plkst. 15.25 K.SPRŪDE atgriežas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Atbalstīt domes š.g. 23.septembra lēmumā Nr.213 „Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu
kapitāla palielināšanu” norādītā finansējuma 13442 EUR apmērā piešķiršanu no
pašvaldības budžeta konta atlikuma.
18. Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi
(E.Kāpa)
Lēmuma projekts „Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi”
tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 (E.ŠĒPERS)
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.214 „Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas
komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai.
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19. Par amatu savienošanas atļauju
(E.Kāpa)
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O.Feldmanis savā š.g. 8.septembra iesniegumā (reģ.
Nr. ADM/1-18/14/4249-F) lūdz atļaut savienot savu amatu ar darbu Ādažu novada vēlēšanu
komisijā š.g. 4.oktobrī. O.Feldmanis norāda, ka iespējams tiks apstiprināts par
līgumdarbinieku Ādažu novada vēlēšanu komisijā, kuram noteikti sekojoši pienākumi – veikt
pasu kontroli pie vēlēšanu iecirkņa ieejas, nodrošināt kārtību vēlēšanu iecirknī, veikt balsu
skaitīšanu un izpildīt citus vēlēšanas komisijas priekšsēdētāja uzdotos pienākumus. 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.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (E.ŠĒPERS), DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.215 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to
parakstīšanai.
20. Par amatu savienošanas atļauju
(E.Kāpa)
Domes Administratīvās komisijas loceklis O.Feldmanis savā š.g. 8.septembra iesniegumā
(reģ. Nr. ADM/1-18/14/4265-F) lūdz atļaut savienot domes Administratīvās komisijas locekļa
amatu ar darbu Ādažu novada vēlēšanu komisijā 2014.gada 4.oktobrī. O.Feldmanis norāda, ka
iespējams tiks apstiprināts par līgumdarbinieku Ādažu novada vēlēšanu komisijā, kuram
noteikti sekojoši pienākumi – veikt pasu kontroli pie vēlēšanu iecirkņa ieejas, nodrošināt
kārtību vēlēšanu iecirknī, veikt balsu skaitīšanu un izpildīt citus vēlēšanas komisijas
priekšsēdētāja uzdotos pienākumus. 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.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.216 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to
parakstīšanai.
21. Par Ādažu vidusskolas attīstības darba grupas izveidošanu
(M.Sprindžuks)
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 21.panta pirmās daļas 24.punktu,
61.pantu, nodrošinot likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas izpildi – gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem
noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā),
Ādažu novada attīstības programmas (2011 - 2017) mērķi 3.1. „Pieejama kvalitatīva izglītība
Ādažu novadā” un uzdevumiem 3.1.1. „Esošo izglītības iestāžu un to materiāltehniskās bāzes
attīstība”, 3.1.2. „Atbalsts jaunu izglītības iestāžu infrastruktūras izveidei” un 3.1.6.
„Izglītības iestāžu ēku tehniskā stāvokļa uzlabošana”, kā arī to, ka priekšlikums tika atbalstīts
Attīstības komitejas š.g. 9.jūlija un 7.augusta sēdē un nozares pārstāvju š.g. 7.augusta
sanāksmē, kurā tika izskatīta bērnu skaita pieauguma tendence, ierosināts Ādažu vidusskolas
telpu kapacitātes situācijas izpētei un vidusskolas attīstības optimāla risinājuma, kā pasākumu
plāna izstrādei, izveidot Ādažu vidusskolas kapacitātes attīstības darba grupu.
Pēc debatēm (E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, G.PORIETIS,
A.KEIŠA, E.KĀPA, M.SPRINDŽUKS, K.DĀVIDSONE) [domes sēdes audio ieraksta laiks
1.29.27-1.35.54] deputāti vienojas pilnvarot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku izveidot
Ādažu vidusskolas kapacitātes attīstības darba grupu.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam izveidot Ādažu vidusskolas attīstības
darba grupu.
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22. Par domes izpilddirektora sūdzību
(M.Sprindžuks, E.Kāpa)
Domes izpilddirektors G.Porietis savā š.g. 2.septembra iesniegumā (ADM/1-18/14/4162-P)
domes priekšsēdētājam norāda, ka š.g. 28.augusta interneta vietnē tika izvietota publikācija
„Ej ... COME ON!!!”, kas satur nepatiesu un sagrozītu informāciju. Ir sagatavots lēmuma
projekts „Par Ētikas kodeksa pārkāpumu”, kas paredz uzskatīt, ka deputāte Karīna Sprūde,
publicējot š.g. 28.augusta interneta vietnē minēto publikāciju ir pārkāpusi Ētikas kodeksa 7.1.,
9.4., 10.2., 15., 16., un 19.punktu.
Pēc debatēm (E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, K.DĀVIDSONE,
P.BALZĀNS, E.KĀPA, E.ŠĒPERS, J.RUKS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.40.081.55.09] deputāti vienojas balsot par sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 5
(J.ANTONOVS, A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 1
(I.PĒTERSONE), „nebalso” – 1 (K.SPRŪDE), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.217 „Par Ētikas kodeksa pārkāpumu” un sagatavot to
parakstīšanai.
23. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
(E.Kāpa)
Ādažu novada iedzīvotāja A.G., (adrese), savā š.g. 16.septembra iesniegumā (reģ. Nr.
ADM/1-18/14/4432-G) lūdz, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo
māju privatizāciju” 7.panta otro daļu, nodot dzīvojamās mājas Gaujas iela 25 k.2 (kadastra
apzīmējums Nr. 8044 900 0143) piekrītošās domājamās daļas no zemes.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.218 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to
parakstīšanai.
– SLĒGTĀ DAĻA –
Ierobežotas pieejamības informācija.
Sēde slēgta 2014.gada 23.septembrī, plkst. 16.00.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2014.gada 29.septembrī
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