ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2014.gada 25.novembrī

Nr. 27

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā
noteiktajā kārtībā.
Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS.
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 13 deputāti:
Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola
DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Pēteris PULTRAKS, Jānis NEILANDS,
Karina SPRŪDE, Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS.
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Edmunds PLŪMĪTE, Liāna PUMPURE.
Sēdē piedalās:
domes administrācijas darbinieki: Silvis GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Dzintars
KRONBERGS, Vollijs KUKS, Dace MEDNIECE, Karīna MIĶELSONE, Sarmīte MŪZE,
Guntis PORIETIS, Pēteris SLUKA, Andris SPRICIS.
citi dalībnieki: SIA „Eco Baltia VIDE” Pārdošanas daļas vadītāja Ilze Retiga, SIA
„EuroLatCapital” pilnvarotā persona Jānis VORONOVS
Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.04.
DARBA KĀRTĪBĀ:
Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu:
1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu.
II. Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana:
Nav.
III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:
2. Par lopu tuneļa un pievedceliņu variantiem zem autoceļa A1.
3. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gundegas” lokālplānojuma projekta
apstiprināšana.
4. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Veclilavas” detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana.
5. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā Baltezera ielā 21 un „Ķulleni” zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
6. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu
projekta apstiprināšana.
7. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Mākoņi” detālplānojuma projekta
apstiprināšana.
8. Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.04.2014. lēmumā Nr.111 „Par patvaļīgas
būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, Kadiķos”.
9. Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.04.2014. lēmumā Nr.110 „Par patvaļīgas
būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, Gungās”.
I.
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10. Par pašvaldības īpašuma atbrīvošanu.
11. Par 1. un 2. klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi:
12. Informatīvs ziņojums par Bibliotēkas telpām.
13. Zemes jautājumi.
14. Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām.
15. Par noteikumu projektu „Datortehnikas un tehnisko līdzekļu lietošanas un
informācijas sistēmu drošības noteikumi”.
16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
17. Par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.22 „Par reklāmas
un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas
pret publisku vietu Ādažu novadā”.
18. Par veicamajiem pasākumiem Rīcības programmas precizēšanai, izvērtējot budžeta
prognozes nākamajiem gadiem.
19. Par grozījumiem pašvaldības budžetā.
V. Citi jautājumi:
20. Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu.
21. Par pašvaldības telpas izmantošanu.
22. Par SIA „Eco Baltia Vide” darbību un atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā.
Papildu iekļautais jautājums:
23. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
M.SPRINDŽUKS aicina ar klusuma brīdi pieminēt aizsaulē š.g. 20.novembrī aizgājušo
deputātes Liānas Pumpures māti.
Klusuma brīdis.
M.SPRINDŽUKS ierosina svītrot no darba kārtības jautājumu „Par deputāta priekšlikumu
pārņemt dīķi pretī Pirmajai ielai 41 pašvaldības valdījumā”, jo pašvaldība nevar to iegādāties,
savukārt jautājums par teritorijas sakopšanu ir nodots darbam Ādažu novada domes (turpmāk
– dome) Būvvaldei un Saimniecības un infrastruktūras daļai. Ierosina izskatīt jautājumu „Par
zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības”. Aicina deputātus apstiprināt
precizēto sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt precizēto domes š.g. 25.novembra sēdes darba kārtību.
Plkst. 14.08 sēdē piedalās J.ANTONOVS.
I. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu
1.§
Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu
(G.Porietis)
Ziņo par esošo domes lēmumu izpildes un pašvaldības 2014.gada galveno pasākumu plāna
izpildi. Vērš uzmanību, ka domes lēmumi, plānotie un īstenojamie pasākumi tiek sadalīti 3
(trīs) dokumentu veidos:
1) domes lēmumu izpilde 2014.gadā;
2) 2014.gada galveno pasākumu izpilde;
3) centralizētais 2014.gada iepirkumu plāns.
Minētie dokumenti ir sagatavoti ar augstu detalizācijas pakāpi un sniedz informāciju gada
griezumā. Lūdz deputātiem noteikt vēlamo pārskata veidu un atskaites periodu.
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Pēc debatēm (M.SPRINDŽUKS, G.PORIETIS, A.KEIŠA, E.ŠĒPERS, K.SPRŪDE,
E.KĀPA, A.BRŪVERS, P.BALZĀNS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 11.08 – 25.03]
deputāti vienojas:
1. ievietot pārskatu par galveno pasākumu izpildi pašvaldības mājaslapā, kā arī
periodiski informēt deputātus par iepirkumu plānu;
2. uzdot izpilddirektoram izlases veidā sniegt pārskatus par tekošajā mēnesī izpildītājiem
darbiem ar tiesībām deputātiem uzdot jautājumus par sniegto informāciju vai arī
sagatavot deputātu uzdevumā uz domes sēdi pārskatu par konkrētu darbu izpildi.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
22.§
Par SIA „Eco Baltia Vide” darbību un atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā
(G.Porietis)
Deputāti uzklausa prezentāciju par atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā, kā arī par
iedzīvotāju būtiskākajām pretenzijām, veicot aptauju no š.g. 27.oktobra līdz 21.novembrim,
kā arī domes rīcību pretenziju gadījumos.
Pēc debatēm (M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, K.SPRŪDE, G.PORIETIS, I.RETIGA,
P.BALZĀNS, A.BRŪVERS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 38.14 – 55.58] deputāti
vienojas balsot par:
1. līgumsoda piemērošanu SIA „Eco Baltia Vide”;
2. izpilddirektora G.Porieša disciplināru sodīšanu par amata pienākumu nepildīšanu.
Atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (J.ANTONOVS, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, K.SPRŪDE,
E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 7 (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „atturas” – nav, DOME
NOLEMJ:
Noraidīt līgumsoda piemērošanu SIA „Eco Baltia Vide”.
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm „par” (A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS),
„pret” – 7 (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS,
J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „atturas” – 2 (J.ANTONOVS, E.ŠĒPERS), DOME
NOLEMJ:
Noraidīt izpilddirektora G.Porieša disciplināru sodīšanu par amata pienākumu
nepildīšanu.
III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi
2.§
Par lopu tuneļa un pievedceliņu variantiem zem autoceļa A1
(D.Medniece)
Attīstības komitejas š.g. 11.novembra sēdē tika izskatīti VAS „Latvijas Valsts ceļi”
prezentētie 3 (trīs) varianti gājēju un veloceliņu projektēšanai līdz tunelim zem autoceļa A1,
kas paredz esošā tuneļa atjaunošanu ar mērķi sekmēt gājēju plūsmu starp Ādažu un Stapriņu
ciemiem un nodrošināt drošu iedzīvotāju nokļūšanu līdz sabiedriskā transporta pieturvietām.
Informē, ka sagatavots attiecīgs lēmuma projekts un aicina to pieņemt.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS,
V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE,
I.PĒTERSONE,
P.PULTRAKS,
J.NEILANDS,
M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas”
– nav, DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.247 „Par gājēju un velopievedceliņa projektēšanu līdz tunelim
zem autoceļa A1” un sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gundegas” lokālplānojuma projekta apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
Z.V. (adrese) savā š.g. 5.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5400-V) lūdz
apstiprināt lokālplānojuma galīgo redakciju Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam
īpašumam „Gundegas” 2.z.v. (kad.apz. 8044 008 0007). Jautājums tika atbalstīts Attīstības
komitejas š.g. 11.novembra sēdē.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS,
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE, P.PULTRAKS, J.NEILANDS,
M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS), „pret” – nav, „atturas” – 2 (K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS),
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.248 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma
„Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu, pilnveidošanu vai
noraidīšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
4.§
Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Veclilavas” detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
G.Ā. (adrese) savā š.g. 5.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5380-Ā) lūdz atļaut
uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā,
Kadagas ciemā, „Veclilavas” 2.z.v. (kad.apz. 8044 005 0036) ar nolūku pamatot zemesgabala
sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos mežaparka apbūves zonā un savrupmāju dzīvojamās
apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas paredzot kā
atsevišķas zemes vienības.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.249 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Veclilavas” 2.z.v.” un sagatavot to
parakstīšanai.
5.§
Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā Baltezera ielā 21 un „Ķulleni” zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
E.E. (adrese) savā š.g. 2.novembra pieteikumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5322-E) lūdz atļaut
izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Baltezera ciemā Baltezera ielā
21 (kad.apz. 8044 013 0117) un „Ķulleni” (kad. apz. 8044 013 0144) ar mērķi veikt
zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu un kopīpašumā esošā zemesgabala sadalīšanu
saskaņā ar pievienoto shēmu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.250 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Baltezera ciemā, Baltezera ielā 21 un
„Ķulleni”” un sagatavot to parakstīšanai.
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6.§
Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu
projekta apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
SIA „DAMSIJAS” (adrese: Brīvības gatve 223, Rīga LV-1039) savā š.g. 5.novembra
iesniegumā Nr.2-217/11/2014 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5401-D) lūdz apstiprināt Ādažu novada
Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projektu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.251 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu
„Intas” un „Alises” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
7.§
Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Mākoņi” detālplānojuma projekta apstiprināšana
(S.Grīnbergs)
SIA „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-93, Rīga) savā š.g. 7.novembra
iesniegumā Nr.1.-2.1/29 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5427-M) lūdz apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Mākoņi” detālplānojuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.252 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma
„Mākoņi” detālplānojuma projekta apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.04.2014. lēmumā Nr.111 „Par patvaļīgas
būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, Kadiķos”
(A.Spricis)
A.P. pilnvarotā persona S.E. (adrese) savā š.g. 28.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/118/14/5218-E) lūdz pagarināt ar domes š.g. 22.aprīļa lēmumu Nr.110 „Par patvaļīgās
būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, Kadiķos” noteikto termiņu
patvaļīgās būvniecības seku likvidēšanai līdz š.g. 30.decembrim.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.253 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.04.2014. lēmumā
Nr.111 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā,
Kadiķos”” un sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.04.2014. lēmumā Nr.110 „Par patvaļīgas
būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, Gungās”
(A.Spricis)
A.P. pilnvarotā persona S.E. (adrese) savā š.g. 28.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/118/14/5218-E) lūdz pagarināt ar domes š.g. 22.aprīļa lēmumu Nr.110 „Par patvaļīgās
būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā, Gungās” noteikto termiņu
patvaļīgās būvniecības seku likvidēšanai līdz š.g. 30.decembrim.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.254 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.04.2014. lēmumā
Nr.110 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novada, Divezeru ciemā,
Gungās”” un sagatavot to parakstīšanai.
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10.§
Par pašvaldības īpašuma atbrīvošanu
(E.Kāpa)
Attīstības komitejas š.g. 11.novembra sēdē tika atkārtoti skatīts J.G. š.g. 10.jūlija iesniegums
(reģ. Nr. ADM/1-18/14/3441-G) ar lūgumu iznomāt pašvaldības valdījumā esošo īpašumu
Elīzes iela 12, Kadaga, Ādažu novads, lai varētu nodarboties ar lopkopību un
lauksaimniecību. Minētais īpašums 2,75 ha platībā ar kadastra numuru 8044 005 0088
(turpmāk - nekustamais īpašums), atrodas daudzdzīvokļu māju rajonā, tas ir publiski
pieejams. Saskaņā ar Būvvaldes atzinumu, nekustamā īpašumā atrodas pašvaldībai piekrītošas
daļēji sabrukušas būves, ar būves kadastra apzīmējumiem 80440050088001,
80440050088002,
80440050088003,
80440050088004,
80440050088005
un
80440050088006. Nekustamais īpašums ir nesakopts, kas konstatēts Būvvaldes veiktās
apsekošanas 07.11.2014. atzinumā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.255 „Par pašvaldības īpašuma atbrīvošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
11.§
Par 1. un 2. klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību
(E.Kāpa)
SIA „MK COPE”, reģ. Nr. 40103391890, adrese: „Baltiņi”, Baltezers, Ādažu novads savā š.g.
27.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5187-M) lūdz atļaut 1. un 2.klases
pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību Rīgas gatvē 5, Ādaži, Ādažu novadā
tirdzniecības centrā „APELSĪNS” no š.g. 25.decembra līdz 31.decembrim.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.256 „Par 1. un 2. klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību” un
sagatavot to parakstīšanai.
Finanšu komitejā izskatītie jautājumi
12.§
Informatīvs ziņojums par Bibliotēkas telpām
(P.Balzāns)
Deputāti uzklausa informāciju par risinājumiem pašvaldības bibliotēkas izveidošanai atsevišķi
no Ādažu vidusskolas telpām, kas tika izskatīti Attīstības komitejas š.g. 11.novembra sēdē un
Finanšu komitejas š.g. 19.novembra sēdē. Informē, ka īpašums Gaujas ielā 20 netiks iegādāts,
jo īpašnieks pieprasa atlīdzību, kas vairakkārt pārsniedz īpašuma iespējamo vērtējuma cenu.
[Piezīme: pašvaldība var iegādāties nekustamo īpašumu tikai par vērtējuma cenu.] Uzskata,
vienīgais iespējamais variants ir bibliotēkas izvietošana moduļos. Aicina pieņemt lēmumu par
bibliotēkas izvietošanu moduļos, kā arī nepieciešamo darbu (tehniskā projekta izstrādes,
aprēķinu sagatavošanas) ātrāku uzsākšanu.
Pēc debatēm (K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, I.PĒTERSONE,
K.MIĶELSONE, A.KEIŠA, A.BRŪVERS, J.NEILANDS, K.DĀVIDSONE) [domes sēdes
audio ieraksta laiks 1.18.07 – 1.41.46] deputāti vienojas meklēt jaunus risinājumus
bibliotēkas izvietošanai un izskatīt tos tuvākajās komiteju vai domes sēdēs.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Meklēt jaunus risinājumus bibliotēkas izvietošanai un izskatīt tos tuvākajās komiteju
vai domes sēdēs.
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13.§
Zemes jautājumi
(V.Kuks)
13.1.§ Par zemes piešķiršanu nomā
1. A.B., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 13.novembra iesniegumā ( reģ. Nr. ADM/1-18/14/5524)
lūdz piešķirt nomā līdz 2025.gadam pašvaldības nekustamā īpašuma „Lībiešu ceļš” zemes
vienības daļu 12 m2 platībā piebraucamā ceļa nodrošināšanai nekustamajam īpašumam
„Krastkalni”, saskaņā ar Būvvaldē akceptētu būvprojekta izmaiņu projektu. Pamatojoties uz
Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās
personas zemes nomu” 4.pantu, 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
3. Piešķirt nomā A.B. līdz 2025.gada 31.decembrim pašvaldībai piederošo nekustamā
īpašuma „Lībiešu ceļš”, Baltezers, Ādažu nov., zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8044 013 0325 daļu 12 m2 platībā piebraucama ceļa nodrošināšanai
nekustamajam īpašumam „Krastkalni” ar kadastra numuru 8044 013 0083.
4. Noteikt iznomājamai zemes vienības daļai faktisko nekustamā īpašuma izmantošanas
mērķi – satiksmes infrastruktūras zeme.
5. 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”.
2. L.L., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 3.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5395),
lūdz noformēt uz viņas vārda nekustamā īpašuma „Baltauši” garāžas Nr.13 zemes nomās
līgumu sakarā ar vīra nāvi un Rīgas apgabaltiesas zvērināta notāra Initas Kalniņas 2014.gada
16.oktobrī izdoto Mantojuma apliecību (par tiesībām uz mantojumu pēc likuma).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu, 77.panta trešo daļu, Publiskas
personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 6.1 panta pirmo daļu
un Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 7.² punktu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā L.L. līdz 2023.gada 14.martam Ādažu novada pašvaldībai piederošo
nekustamā īpašuma „Baltauši”, Baltezers, Ādažu nov., kadastra numurs 8044 513
0007, (būves kadastra apzīmējums 80440130412001 ar kopējo platību 889.7 kv.m.) un
nomas zemes vienības (kadastra apzīmējums 8044 013 0412, zemes kopplatība 0.1908
ha) 289/8897 domājamo daļu garāžas Nr.13 uzturēšanai.
2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
transporta līdzekļu garāžu apbūve, lietošanas mērķa kods 1104.
3. Noteikt nomas maksu atbilstoši Ministru Kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.² punkta noteiktajai
likmei.
4. Papildus nomas maksai Nomnieks maksā Iznomātājam nekustamā īpašuma nodokli
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5. Ādažu novada domes zemes ierīcības inženierim R.Petkusei noslēgt zemes nomas
līgumus viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.
6. Uzdot Grāmatvedības daļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas
aprēķinu uzskaiti un kontroli par iznomājamo „Baltauši” zemes un garāžās
domājamām daļām.
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13.2.§ Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
1. Krievijas Federācijas pilsonis S.T., (deklarēta adrese), š.g. 4.novembrī iesniedza
iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5369) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Lauku
iela X, Ādaži, Ādažu nov., kadastra numurs 8044 008 0105, apbūvētā zemesgabala 0,1987 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 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS,
V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE,
I.PĒTERSONE,
P.PULTRAKS,
J.NEILANDS,
M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas”
– nav DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis S.T., (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma Lauku iela X, Ādaži, Ādažu nov. (kadastra Nr.80440080105)
zemesgabalu 0,1987 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.
2. Latvijas Republikas nepilsone L.B., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 6.novembra iesniegumā
(reģ. Nr. ADM/1-18/14/5414) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Smilgas X” zemes
0,0653 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone L.B., (personas kods), iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma „Smilgas X”, Ādaži, Ādažu nov., kadastra numurs 8044 004 0218,
zemesgabalu 0,0653 ha platībā dārza mājas celtniecībai un uzturēšanai.
13.3.§ Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību un Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1296 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 6.1.apakšpunktu, kas
nosaka, ka administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Precizēt domes 2007.gada 27.novembra sēdes Nr.13 protokola § 4.1. p.4.1.3. „Par
SIA „Euro LatCapital” iesniegumu” lemjošās daļas 2.punktu par jaunu ielu
nosaukumu apstiprināšanu, izslēdzot apakšpunktu 2.5. - Ataru ceļš, Ādažu nov., Rīgas
raj.
14.§
Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas balvām
(P.Sluka)
Nolikuma projekts „Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un naudas
balvām” nosaka kārtību, kādā dome veicina novada iedzīvotāju sportu un piešķir finansiālo
atbalstu dalībai sporta sacensībās un sporta sacensību organizēšanai, naudas balvas par
izciliem sasniegumiem sportā, kā arī finansiālā atbalsta un naudas balvu piešķiršanas kārtību.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.16 „Par Ādažu novada iedzīvotāju sporta finansiālo atbalstu un
naudas balvām” un sagatavot to parakstīšanai.
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15.§
Par noteikumu projektu „Datortehnikas un tehnisko līdzekļu lietošanas un informācijas
sistēmu drošības noteikumi”
(Dz.Kronbergs)
Iekšējie noteikumi „Datortehnikas un tehnisko līdzekļu lietošanas un informācijas sistēmu
drošības noteikumi” nosaka informācijas sistēmu drošības tiesiskās, tehniskās un
organizatoriskās pamatprasības, kas jāievēro informācijas resursu turētājam, tehnisko resursu
turētājam, informācijas sistēmas lietotājiem un citām personām, kuras atbild par informācijas
sistēmu drošību vai lieto šīs sistēmas Ādažu novada domē, tās struktūrvienībās un iestādēs.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.11 „Datortehnikas un tehnisko līdzekļu lietošanas un
informācijas sistēmu drošības noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai.
16.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos
Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”
(E.Kāpa)
Grozījumi domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) paredz iekļaut nolikumā divas jaunizveidotās
komisijas un punktu, kas nosaka iekļaut domes sēdes kārtībā domes vadības atskaiti par
domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu, kā arī precizē citus punktus. Informē, ka š.g.
novembrī ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas
paredz pašvaldībām izveidot komisiju, kuras sastāvā ir novada pašvaldības un tiešās pārvaldes
institūciju pārstāvji, kas uzrauga ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu.
Ierosina papildināt nolikumu ar 20.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „20.10. Lauksaimniecības
zemes darījumu komisija”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.28 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada
23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikumā”” un
sagatavot tos parakstīšanai.
17.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un
citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Ādažu novadā”
(A.Spricis)
Grozījumi domes saistošajos noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā” paredz
noteikt kārtību attiecībā uz priekšvēlēšanas aģitāciju, nosakot reklāmas izmēru, veidu, skaņas
efektu ierobežojumus atbilstoši videi, ēku un būvju arhitektūrai.
Plkst. 15.55 I.PĒTERSONE atstāj sēdi.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (I.PĒTERSONE atstāja
sēdi) DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.29 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”” un sagatavot tos
parakstīšanai.
Plkst. 16.00 I.PĒTERSONE atgriežas sēdē.
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18.§
Par veicamajiem pasākumiem Rīcības programmas precizēšanai, izvērtējot budžeta
prognozes nākamajiem gadiem
(M.Sprindžuks)
Aktualizētā Rīcības programma turpmākiem 3 (trīs) gadiem (2015.-2017.) tika atbalstīta
Finanšu komitejas š.g. 19.novembra sēdē. Rīcības programmā iekļauti pasākumi vairakkārt
pārsniedz 2015.gada budžeta iespējas. Ierosina izveidot darba grupu, kas izvērtēs Rīcības
programmā iekļautos pasākumus un veiks korekcijas. Uzskata, ka ir jāsamazina pasākumu
skaits, atstājot tos, ko plānots īstenot, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu
finansējumu, kā arī ir nepieciešams plānotos pasākumus samērot ar vidējā termiņa budžetu.
Vērš uzmanību, ka Rīcības programmu ir jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
Plkst. 16.02 A.BRŪVERS atstāj sēdi.
Plkst. 16.04 A.BRŪVERS atgriežas sēdē.
Plkst. 16.17 K.SPRŪDE atstāj sēdi.
Plkst. 16.20 K.SPRŪDE atgriežas sēdē.
Pēc debatēm (K.MIĶELSONE, M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS, A.KEIŠA, G.PORIETIS,
I.PĒTERSONE, P.BALZĀNS, K.SPRŪDE) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.57.00 –
2.28.04] deputāti vienojas izveidot darba grupu Rīcības programmas aktualizēšanai, kura
strādās domes Administrācijas darbinieki un var piedalīties visi deputāti.
Dalībai darba grupā piesakās V.BULĀNS, I.PĒTERSONE un A.BRŪVERS.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt informāciju zināšanai.
2. Domes Attīstības un investīciju daļai decembra sākumā elektroniski nosūtīt
informāciju par darba grupas darba laiku domes deputātiem uz viņu norādītajām epasta adresēm.
19.§
Par grozījumiem pašvaldības budžetā
(S.Mūze)
Grozījumi pašvaldības 2014.gada budžetā ir atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 19.decembra
sēdē. Speciālajā budžetā 4719 EUR tiek pārcelti no speciālā budžeta uz pamatbudžetu,
pamatojoties uz VAS „Latvijas valsts ceļi” atzinumu par speciālā budžeta auditu 2010.2013.gadā.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS,
V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE,
I.PĒTERSONE,
P.PULTRAKS,
J.NEILANDS,
M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 1
(A.KEIŠA) DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.30 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2014.gadā”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Citi jautājumi
20.§
Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu
(G.Porietis)
Š.g. 1.jūnijā spēkā stājās Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumi Nr. 269
„Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas
komisijām”, kuru 2.punkts paredz, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu,
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pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai
vai likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija, kuras
darbu organizē pašvaldība.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS,
V.BULĀNS,
K.DĀVIDSONE,
I.PĒTERSONE,
P.PULTRAKS,
J.NEILANDS,
M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.KEIŠA,
K.SPRŪDE) DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.257 „Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas
izveidošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
21.§
Par pašvaldības telpas izmantošanu
(E.Kāpa)
Sabiedriskā labuma organizācija „Ādažu novada pensionāru biedrība” (turpmāk – biedrība)
š.g. 29.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5248-Ā) lūdz atļaut izmantot pašvaldības
ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos, lielo zāli 2015.gadā regulāriem pensionāru pasākumiem.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.258 „Par pašvaldības telpas izmantošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
23.§
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
(E.Kāpa)
J.B., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 24.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5625-B)
lūdz, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”
75.pantu, nodot īpašumā bez atlīdzības dzīvojamai mājai Pirmā ielā X dz. X , Ādaži, Ādažu
novads piekrītošās zemes domājamās daļas.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.259 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēde slēgta 2014.gada 25.novembrī, plkst. 17.00.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2014.gada ________________
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