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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2015.gada 22.decembrī            Nr.23 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris BALZĀNS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija 

KEIŠA, Vitālijs KLEBEKO,  Jānis NEILANDS, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS 

(no plkst. 8.34), Liāna PUMPURE, Māris SPRINDŽUKS, Edvīns ŠĒPERS, Edgars 

VERNERS, Normunds ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: Ināra BRIEDE, Silvis GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Vollijs 

KUKS, Valdis LIGERS, Karīna MIĶELSONE, Sarmīte MŪZE, Guntis PORIETIS, Vera 

SALENIECE, Andris SPRICIS, Mārīte ŠKETIKA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 8:30. 

P.BALZĀNS atklāj sēdi un ierosina papildināt darba kārtību ar 21.jautājumu „Par amatu 

savienošanas atļauju J.Prišpetjevai”, 23.jautājumu „Par administratīvā akta izdošanas 

atlikšanu” un 24.jautājumu „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par 

jaunās skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības 

nodrošināšanu”. Aicina apstiprināt darba kārtību. 

E.ŠĒPERS lūdz skaidrot, kāpēc darba kārtībā ir iekļauts 13.jautājums „Par grozījumiem 

noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā””. 

Plkst. 8.34 P.PULTRAKS piedalās sēdē. 

M.SPRINDŽUKS skaidro, ka domes priekšsēdētājs, pamatojoties uz Ādažu novada domes 

(turpmāk – dome) 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 95. un 97.punktu, nosaka domes sēdes darba kārtību un tajā iekļaujamos 

jautājumus. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

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

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 2 (E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS), 

„atturas” – 1 (V.KLEBEKO), DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 
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II. Iepriekš pieņemto domes lēmumu precizēšana: 

2. Par grozījumu domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 „Par darba grupas 

izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”. 

III. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 
3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu. 

IV. Izglītības, kultūras uz sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par telpas piešķiršanu nomā. 

V. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Par darba grupas izveidošanu Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes 

atbalstam. 

6. Par nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā Kastaņu ielā 53 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu. 

7. Par divu zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8044” un 

nosaukumu un lietošanas mērķu piešķiršanu. 

8. Par Ādažu novada domes 27.10.2015 lēmuma Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Ābeļziedi” 

un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” precizēšanu. 

VI. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošanas izmaksām. 

10. Zemes jautājumi. 

11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „B.P.V.”. 

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AMNIKONUS”. 

13. Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu 

novada pašvaldībā”. 

14. Par nekustamā īpašuma „Rožlauki” nomu. 

V. Citi jautājumi: 

15. Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos. 

16. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

17. Par saistošajiem noteikumiem „Ādažu novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu”. 

18. Par grozījumiem lēmumā par deleģējuma līguma slēgšanu. 

19. Par amatu savienošanas atļauju I.Briedei. 

20. Par amatu savienošanas atļauju E.Laugai. 

21. Par amatu savienošanas atļauju J.Prišpetjevai. 

22. Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. 

23. Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu. 

24. Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunās skolas ēkas 

meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

1) Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 24.novembra sēdē pieņemtie lēmumi par telpu 

nomas līgumu termiņu pagarināšanu un nodokļu parādu norakstīšanu ir izpildīti. 

2) Izpildot domes š.g. 27.oktobra lēmumu Nr.205 „Par pašvaldības mantas iznomāšanu”, 

Ādažu vidusskolas zobārstniecības kabineta telpu nomas izsole tiks rīkota š.g. 

29.decembrī, plkst.10.00, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 240.kab. 

3) Pašvaldības policija no š.g. februāra līdz novembrim veica atkritumu apsaimniekošanas 

pārbaudi 209 adresēs. 128 gadījumos pieprasīta līgumu noslēgšana, 18 gadījumos 

sastādīti protokoli. 

4) Š.g. 8.decembrī konstatēta pašvaldības sūkņu stacijas uzlaušana un kompresora zādzība. 

Pašvaldībai nodarīts zaudējums 665 EUR apmērā. Lietu izmeklē valsts policija. 
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5) Dome atrisināja domstarpības ar darbu veicēju par lietusūdens kanalizācijas sistēmas 

renovāciju Ādažu vidusskolā  un gājēju celiņa bruģēšanu. Darbi izpildīti domes noteiktā 

apjomā. 

6) 2015.gadā izpildvarai tika noteikti 349 uzdevumi. No 47 galvenajiem uzdevumiem 

izpildīti 30, atcelti 4, pārcelti 13. No 302 citiem uzdevumiem izpildīti 256, atcelti 9, 

pārcelti 37. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par grozījumu domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 „Par darba grupas 

izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” 

 (V.Ligers) 

Ar domes 2015.gada 27.oktobra lēmumu Nr.200 „Par darba grupas izveidošanu pašvaldības 

zemes īpašumu izvērtēšanai”, darba grupas vadītājam tika noteikts uzdevums - š.g. decembrī 

ziņot Attīstības komitejai priekšlikumus par pašvaldības zemes īpašumu turpmāko 

izmantošanu. Īpašumu sarakstā ir 319 objekti, kas tika izkārtoti pēc kritērijiem (ceļi/ielas, 

publiskie ūdeņi, meži, Zemesgrāmatā ierakstīti īpašumi, mazdārziņi, u.c.). Darba grupas sēdes 

notika š.g. 19. un 26.novembrī, kā arī 3. un 10.decembrī.  Ņemot vērā izvērtējamo datu 

apjomu, Attīstības komiteja  š.g. 8.decembrī atbalstīja termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada 

12.janvārim. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmuma Nr.200 „Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” 4.punktā, izsakot to 

šādā redakcijā: „4. Darba grupas vadītājam ziņot Attīstības komitejas sēdē 2016.gada 

janvārī priekšlikumus par pašvaldības zemes īpašumu turpmāko izmantošanu.” 

3.§ 

Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu 

 (E.Kāpa) 

Jautājums tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 1.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.241 „Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par telpas piešķiršanu nomā 

 (E.Kāpa) 

Jautājums tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 2.decembra 

sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.242 „Par telpas piešķiršanu nomā” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par darba grupas izveidošanu Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atbalstam 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 8.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.243 „Par darba grupas izveidošanu Ādažu novada teritorijas 

plānojuma izstrādes atbalstam” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā Kastaņu ielā 53 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 8.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.244 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam Kastaņu ielā 53 un adrešu un lietošanas 

mērķu piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par divu zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8044” un 

nosaukumu un lietošanas mērķu piešķiršanu 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 8.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.245 „Par zemes vienību atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Valsts 

mežs 8044” un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par Ādažu novada domes 27.10.2015 lēmuma Nr.198 „Par zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Ābeļziedi” un 

adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 8.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.246 „Par Ādažu novada domes 27.10.2015. lēmuma Nr.198 „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam 

īpašumam “Ābeļziedi” un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu” precizēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošanas izmaksām 

 (M.Šketika) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 15.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, E.VERNERS), 

„pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 4 (V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.247 „Par projekta „Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju 

atjaunošana” izmaksām” precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

1. Par zemes piešķiršanu nomā 
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A.M., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 14.decembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/5948) 

lūdz piešķirt nomā nekustamā īpašuma „Jaunžagari” mājas zemi viņai piederošo ēku un būvju 

uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.punktu, kas nosaka, ka zemes nomas 

līgumu par apbūvētu publiskās personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) 

īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Piešķirt nomā A.M. līdz 2025.gada 31.decembrim pašvaldības tiesiskajā  valdījumā esošo 

nekustamā īpašuma „Jaunžagari”, Garkalne, Ādažu nov., zemesgabalu 0,16 ha platībā 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 012 0203) dzīvojamās mājas un palīgēku 

uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamai zemes vienībai nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods – 0601.  

3. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 

30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

7.2.apakšpunktam 

11.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „B.P.V.” 

 (V.Saleniece) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 15.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.248 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AMNIKONUS” 

 (V.Saleniece) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 15.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.249 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu 

novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas š.g. 15.decembra sēdē. Tika sagatavots precizētais 

lēmuma projekts. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – 1 (V.KLEBEKO), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.250 „Par grozījumiem noteikumos „Noteikumi par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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14.§ 

Par nekustamā īpašuma „Rožlauki” nomu 

 (E.Kāpa) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 15.decembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.251 „Par nekustamā īpašuma „Rožlauki” nomu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

15.§ 

Par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos 

 (E.Kāpa) 

Domē š.g. 27.oktobrī tika pieņemti saistošie noteikumi Nr.38/2015 „Par kārtību bērnu rotaļu 

un sporta laukumos” (turpmāk – SN). Ir saņemti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – VARAM) iebildumi par SN atsevišķiem punktiem. SN 2.punkta, 8.1., 

8.11.apakšpunkta, 10.punkta un 16.punkta svītrošanai var piekrist, bet 8.3.apakšpunkta 

svītrošanai dome iebilst, un 8.7.apakšpunktu jāizsaka jaunajā redakcijā, nevis jāsvītro.  

VARAM lūdz svītrot SN 8.3.apakšpunktu, jo uzskata, ka nav paredzēta administratīvā 

atbildība par tādu priekšmetu ienešanu publiskā pasākumā, ko varētu izmantot vardarbīgai 

rīcībai. VARAM ieskatā ir nesamērīgi paredzēt administratīvo atbildību par atrašanos 

publiskās vietās ar noteiktiem priekšmetiem. Likumā „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 4.punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus jautājumos par 

sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos. Domes ieskatā administratīvā atbildība nav paredzēta par priekšmetu, kuru varētu 

izmantot vardarbīgai rīcībai, bet gan par darbību, proti, par stikla taras ienešanu, kura ir 

aizliegta ar SN. Ņemot vērā, ka laukumus izmanto bērni, to drošība ir prioritāra. Ļaujot ienest 

stikla taru, palielinās savainošanās risks, jo stikla taru var sasist un tās lauskas var nokļūt 

smiltīs, kur bērni staigā bez apaviem. Bez tam,  pielietojot stiklu vardarbīgai rīcībai, ar to var 

nodarīt lielākus bojājumus gan laukumu aprīkojumam, gan personām.  

Atbildot uz VARAM iebildumu par to, ka nav paredzēta administratīvā atbildība par 

priekšmetu ienešanu publiskā pasākumā, līdz ar to ministrijas ieskatā ir nesamērīgi paredzēt 

administratīvo atbildību par atrašanos publiskās vietās ar noteiktiem priekšmetiem, dome 

norāda, ka vispārzināms fakts, ka praksē publiskos pasākumos aizliegts ienest jebkuru taru, 

pat plastmasas pudeles, kā arī citus priekšmetus, tāpēc domes ieskatā nav nesamērīgi iekļaut 

SN aizliegumu ienest un lietot stikla taru publiskās vietās.  

Ņemot vērā minēto, 8.3.apakšpunkts nav svītrojams.    

VARAM lūdz svītrot SN 8.7.apakšpunktu, jo uzskata, ka īpašuma tiesību aizsardzību regulē 

likums. Ņemot vērā VARAM iebildumu, 8.7.apakšpunkts ir grozāms, izsakot to šādā 

redakcijā: „izmantot laukumus tam neparedzētajiem mērķiem.”    

Izvērtējot VARAM iebildumus ir veikti labojumi SN.  

Ņemot vērā, ka SN Nr.38/2015 nav publicēti pašvaldības avīzē, tie ir atceļami un pieņemami 

jauni SN. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.44/2015 „Par kārtību bērnu rotaļu un sporta 

laukumos” un sagatavot to parakstīšanai. 

2. Atcelt domes š.g. 27.oktobra saistošos noteikumus Nr.38/2015 „Par kārtību bērnu 

rotaļu un sporta laukumos”. 
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16.§ 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

 (E.Kāpa) 

Biedrība „Privātā vidusskola „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”, juridiskā adrese - Pirmā iela 

26A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, reģ. Nr.4313800383, savā š.g. 10.decembra iesniegumā 

lūdz līdz 2016.gada 31.jūlijam pagarināt 2004.gada 22.septembra nekustamā īpašuma daļas 

nomas līgumu (turpmāk – līgums) par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes telpu nomu 90 

kv.m. platībā. Līguma termiņš beidzas š.g. 31.decembrī. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 

(K.DĀVIDSONE), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.252 „Par telpu nomas līguma pagarināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Ādažu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas 

vietu” 

 (E.Kāpa) 

Š.g. 6.novembra grozījumi likuma „Par pašvaldībām” 45.panta piektā daļā nosaka, ka domes 

saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā „Latvijas 

Vēstnesis” vai vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. Domei ir jāpieņem saistošos 

noteikumus, kuros jānosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu.  

Š.g. 10.decembrī VARAM e-pasta vēstuli par to, ka VARAM tiek saņemti iepriekšminētie 

pašvaldību saistošie noteikumi, kas neatbilst juridiskas tehnikas prasībām un kuros ir daudz 

neprecizitātes. Lai nodrošinātu kvalitatīvu normatīvo aktu izstrādāšanu, tiek piedāvāts 

VARAM Pašvaldību departamenta izstrādātais paraugs saistošo noteikumu sagatavošanai. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.43/2015 „Par Ādažu novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vietu” un sagatavot to parakstīšanai. 

2. Atcelt domes š.g. 24.novembra saistošos noteikumus Nr.40/2015 „Par Ādažu novada 

domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. 

18.§ 

Par grozījumiem lēmumā par deleģējuma līguma slēgšanu 

 (E.Kāpa) 

Pamatojoties uz VARAM š.g. 17.decembra vēstuli Nr. 18-1e/10336 par domes deleģējuma 

līguma projektu, nepieciešams veikt grozījumus domes š.g. 24.novembra lēmumā Nr. 229 

„Par deleģējuma līguma slēgšanu” (turpmāk – lēmums), izsakot lēmuma pielikumu jaunā 

redakcijā. Atbildot uz VARAM vēstulē norādīto, ka nepieciešams izvērtēt deleģēšanas līgumā 

norādīto terminu „ekskluzīvas tiesības” dome norāda, ka minētā termina definīcija atrunāta 

 Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 2. pantā, kas nosaka, ka ekskluzīvas tiesības ir 

tiesības, ko valsts ar normatīvo vai administratīvo aktu vai līgumu ir piešķīrusi 

komercsabiedrībai, pilnvarojot komercsabiedrību sniegt pakalpojumus vai veikt kādas 

darbības noteiktā administratīvajā teritorijā. Tā kā SIA „Ādažu Namsaimnieks„  ir vienīgais 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kuru pašvaldība deleģējusi sniegt centralizētus 

siltumapgādes pakalpojumus Ādažu un Kadagas ciemā, pašvaldība piešķir Sabiedrībai 

ekskluzīvas tiesības sniegt Pakalpojumus Ādažu novada administratīvās teritorijas Ādažu 

ciema un Kadagas ciema teritorijās, kurās tiek nodrošināta Pakalpojumu sniegšanas 

iespējamība. 
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E.PLŪMĪTE, E.KĀPA, M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 0.39.30 – 0.45.31] par deleģēšanas līgumā iekļauto jēdzienu „ekskluzīvas tiesības”, kā 

arī siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas kārtību un specifiku. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 3 (E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.253 „Par grozījumiem lēmumā par deleģējuma līguma slēgšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

E.KĀPA ierosina izskatīt darba kārtības 19., 20. un 21.jautājumu, nobalsojot par 

sagatavotājiem lēmuma projektiem kopā. 

*** 

19.§ 

Par amatu savienošanas atļauju I.Briedei 

20.§ 

Par amatu savienošanas atļauju E.Laugai 

21.§ 

Par amatu savienošanas atļauju J.Prišpetjevai 

 (E.Kāpa) 

Ināra Briede savā š.g. 17.decembra iesniegumā lūdz ievēlēšanas gadījumā atļaut savienot 

Ādažu novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Carnikavas novada bāriņtiesas locekļa amatu. 

Edīte Lauga savā š.g. 18.decembra iesniegumā lūdz ievēlēšanas gadījumā atļaut savienot 

Ādažu novada bāriņtiesas locekļa amatu ar domes Administratīvās komisijas lietvedes amatu. 

Jeļena Prišpetjeva savā š.g. 21.decembra iesniegumā lūdz ievēlēšanas gadījumā atļaut 

savienot Ādažu novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Carnikavas novada bāriņtiesas locekļa 

amatu. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.254 „Par amatu savienošanas atļauju”, lēmumu Nr.255 „Par amatu 

savienošanas atļauju” un lēmumu Nr.256 „Par amatu savienošanas atļauju”, un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

22.§ 

Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu 

 (P.Balzāns) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 9.panta pirmo daļu, Jeļenas Prišpetjevas, Ināras Briedes un Edītes Laugas  

iesniegumiem un to, ka 2016.gada 3.janvārī beidzās esošo Ādažu novada bāriņtiesas locekļu 

pilnvaras, ir sagatavots lēmuma projekts bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.257 „Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

23.§ 

Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu 

 (A.Spricis) 

Ir sagatavots lēmuma projekts par L.K. pilnvarotās personas C.Z. š.g. 31.augusta iesnieguma 

izskatīšanas termiņa pagarināšanu par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema 
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nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37 (kad. apz. 8044 004 0363) apstiprināšanu, uz laiku 

līdz lēmuma par SIA „EKSPRESS-ĀDAŽI” pieteikuma par domes š.g. 28.aprīļa lēmuma 

Nr.78 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 

37” atcelšanu” stāšanos likumīgā spēkā. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.258 „Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

24.§ 

Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunās skolas ēkas meta 

izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu 

 (K.Miķelsone) 

Dome š.g. 22.septembrī pieņēma lēmumu Nr.167 „Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu” un 

atbalstīja Ādažu vidusskolas paplašināšanu, būvējot pašvaldībai piederošajā zemes gabalā 

Ādažos, Attekas ielā 16 (kadastra numurs 80440070385) jaunu mācību īstenošanas vietu 1.-

4.klasei. Attīstības komitejas š.g. 8.decembra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 15.decembra 

sēdē tika izskatīts jautājums par infrastruktūras attīstības iespējām sakarā ar jaunas skolas 

celtniecību, kā arī Projektu uzraudzības komisijas lēmumu par skolas kvartāla robežu 

noteikšanu un darba uzdevuma metu konkursam sagatavošanu.  

Lai nodrošinātu kvalitatīvu metu konkursā saņemto piedāvājumu vērtēšanu, ir nepieciešams 

izveidot atsevišķu Iepirkumu komisiju iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta un tehniskā 

projekta izstrādi, kā arī autoruzraudzības nodrošināšanu, papildinot komisijas locekļu sastāvu 

un iekļaujot tajā Uģi Dambi un Halforu Krastu, kā arī ierosina lēmuma projekta 3.punktā 

noteikt, ka domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājs Normunds Masaļskis pilda 

Iepirkumu komisijas sekretāra funkcijas. 

E.PLŪMĪTE, E.KĀPA, G.PORIETIS, K.MIĶELSONE, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, 

P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.54.12 – 1.04.28] par: 

1. komisijas sastāvu un komisijas locekļu darba apmaksas kārtību; 

2. komisijas sēdes protokolēšanu; 

3. deputāta Edmunda Plūmītes, Uģa Dambja un Halfora Krasta ievēlēšanu komisijas sastāvā. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO,  J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.259 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem 

par jaunas skolas ēkas meta izstrādi, tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības 

nodrošināšanu”, papildinot lēmuma 1.2.apakšpunktu ar E.Plūmīti, U.Dambi un 

H.Krastu, kā arī lēmumā 3.punktā noteikt, ka Juridiskās un iepirkuma daļas iepirkumu 

speciālista palīdze Alīna Liepiņa pilda arī Iepirkumu komisijas sekretāra funkcijas. 

Sagatavot lēmumu parakstīšanai. 

Sēde slēgta 2015.gada 22.decembrī, plkst. 9.39.  

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks      P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


