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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 
PROTOKOLS 

Ādažu novadā 
 

2015.gada 25.martā             Nr. 6  

 
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 14 deputāti:  
Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Vitālijs KLEBEKO, Edmunds PLŪMĪTE, Liāna PUMPURE 
(no plkst. 15:02), Jānis NEILANDS, Edvīns ŠĒPERS, Edgars VERNERS, Normunds 

ZVIEDRIS. 
Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Pēteris PULTRAKS. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Vollijs KUKS, Karīna MIĶELSONE, 
Normunds MASAĻSKIS, Sarmīte MŪZE, Guntis PORIETIS, Andris SPRICIS, Silvis 
GRĪNBERGS, Iveta GRĪVIŅA, Jānis TIĻČIKS, Monika GRIEZNE, Laila RAISKUMA. 

citi dalībnieki: PSIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS, Ādažu Kultūras 
centra vadītāja Linda TIĻUGA, Ādažu Bibliotēkas vadītāja Mirdza DZIRNIECE, Ilze 

PĒTERSONE–JEZUPENOKA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas lietvedības sekretāre Sintija Tenisa.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina darba kārtībā kā pirmo jautājumu izskatīt jautājumu „Par deputāta 
kandidāta apstiprināšanu un ievēlēšanu domes komitejās” un kā otro - jautājumu „Par 

deputāta ievēlēšanu domes Attīstības komitejā”. 

Deputāti atbalsta domes priekšsēdētāja ierosinājumu. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu un ievēlēšanu domes komitejās. 
2. Par deputāta ievēlēšanu domes Attīstības komitejā. 

1) Informācija: 

3. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 
4. Par reālservitūta nodibinājumu Attekas ielā 33. 

2) Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana: 

5. Par grozījumiem domes 2014.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”. 
3) Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par grozījumu Ādažu Kultūras centra nolikumā. 

4) Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 
7. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšana. 
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8. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Attari-2” zemes ierīcības projekta izstrādes 
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

9. Nekustamo īpašumu Kadagas ciemā Veclilavas un Gravas ielā 1 zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 
10. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšana. 
11. Par Ādažu novada būvvaldes 13.08.2014. lēmuma Nr.BV7-5-1/39 „Par būvju 

Lindas ielā 2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads tūlītēju sakārtošanu” 

piespiedu izpildi. 
12. Par ietves izmantošanu Rīgas gatvē 28A. 

13. Par nekustamā īpašuma maiņu. 
14. Par ieceri piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu. 
15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzēšanai Ādažu novadā”. 

16. Par grozījumiem  2013.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Saistošie 
noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā ”. 

17. Par darba aizsardzības politiku Ādažu novada pašvaldībā. 

5) Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 
18. Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos. 

19. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām. 
20. Par darba grupas izveidošanu Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma 

izstrādes atbalstam. 

21. Par Stūrīšu ielas ūdensvada un kanalizācijas izbūvi.  
22. Par telpu nomu novada bibliotēkai. 

23. Zemes jautājumi. 
24. Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu. 
25. Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā. 

26. Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā” projektu. 

27. Par publiski pieejamo peldvietu Baltezerā. 
28. Par meliorācijas sistēmu pārbūvi un piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts 

ieguldījumam infrastruktūrā”. 

29. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā. 
30. Par ar Ādažu novada 26.06.2007 sēdes lēmumu Nr.65 apstiprinātā detālplānojuma 

„Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Mežstapriņi”, „Krastnieki” un 
„Piekrastnieki”” realizāciju un sadarbības līguma noslēgšanu par  ūdensvada un 
kanalizācijas tīkla izbūvi. 

6) Citi jautājumi: 
31. Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu. 

32. Par amatu savienošanas atļauju. 
33. Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai. 

34. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. 
35. Par jaunu amatu vietu izveidošanu Ādažu Kultūras centra struktūrā. 
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1.§ 

Par deputāta kandidāta apstiprināšanu un ievēlēšanu domes komitejās 

(M.Sprindžuks) 

Informē, ka sakarā ar deputātes K.Sprūdes deputāta mandāta nolikšanu, š.g. 26.februārī 

Vēlēšanu komisijai tika nosūtīta vēstule (reģ. Nr. ĀND/1-12-1/15/178) „Par deputātu 
kandidātu” ar lūgumu izskatīt jautājumu par nākamā kandidāta stāšanos amatā. Š.g. 2.martā 

tika saņemta Vēlēšanu komisijas vēstule (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/952-Ā) „Par deputātu 

kandidātu” ar atbildi, ka, nākamais kandidāts ir Vitālijs Klebeko. Š.g. 4.martā dome nosūtīja 
vēstuli (reģ. Nr. ĀND/1-12-1/15/196) „Par deputāta pilnvarām” Vitālijam Klebeko ar 

uzaicinājumu kļūt par domes deputātu. Š.g. 20.martā tika saņemta Vitālija Klebeko atbilde 
(reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1263-K) ar piekrišanu kļūt par deputātu uz K.Sprūdes prombūtnes 

laiku. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 10.punktu un 55.pantu, lai deputāts Vitālijs Klebeko varētu pilnvērtīgi piedalīties domes 

darbā, deputātiem ir jābalso par V.Klebeko ievēlēšanu domes pastāvīgajās komitejās. 
Informē, ka deputāts izteica vēlēšanos strādāt Finanšu komitejā un Sociālajā komitejā. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, J.NEILANDS E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS, 
E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - 1 

(V.KLEBEKO), DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt deputātu Vitāliju Klebeko par Finanšu komitejas un Sociālās komitejas 

locekli, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 
55.pantu. 

2.§ 

Par deputāta ievēlēšanu domes Attīstības komitejā 

(M.Sprindžuks) 

Ādažu novada domes deputāts Edgars Verners š.g. 12.marta iesniegumā (ĀND/1-18/15/1173-

V) lūdz izskatīt iespēju strādāt Attīstības komitejā. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS, 

J.NEILANDS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - 1 
(E.VERNERS), DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt deputātu Edgaru Verneru par Attīstības komitejas locekli, pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu. 

3.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Domes lēmumu izpilde  

1. Tirdzniecības laukums faktiski atbrīvots no kioskiem. 
2. Operatīva rīcība dalībai ielu apgaismojuma projektu konkursā, dokumenti iesniegti. 

3. Domes lēmuma projekts par bibliotēkas telpu nomu ir sagatavots. 
4. Sagatavoti grozījumi pašvaldības budžetā. 
5. Lauka ielas zemesgabalu apmaiņas procedūra tiek turpināta. 

6. Finanšu komiteja informēta par Gaujas ielas celiņa izbūves gaitu, gatavojam 
atsavināšanas procesu. 

Saimniecisko darbu izpilde  

1. Kapitālsabiedrības „Ādažu slimnīca” budžets 2015.gadam ir izskatīti un saskaņots. 
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2. Lieldienu dekorējumi pašvaldības publiskajā teritorijā ir uzstādīti. 
3. Ar rīkojumu ir noteikts veicamo darbu saraksts polderu inženierbūvju uzturēšanai. 
4. Izglītības un jaunatnes lietu speciālista amatam pieteikušies 9 pretendenti. 

5. Konkursi Ādažu pašvaldības policijas auto un apstādījumu kopšanai beigušies bez 
rezultāta. 

6. Darba uzdevums Gaujas ielas sākumposma projektēšanai tiks skatīts Attīstības komitejas 
š.g. 14.aprīļa sēdē. 

Cita informācija 

1.  Attīstības un investīciju daļā jauns darbinieks – projektu vadītājs Normunds Masaļskis. 
2. Ādažu ciema centra vides attīstības plenērs būs š.g. 27. un 28.martā. 

3. Nodibināti kontakti ar ASV armijas vienību, kas dažus mēnešus atradīsies Ādažu 
garnizonā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par reālservitūta nodibinājumu Attekas ielā 33 

(K.Dāvidsone) 

Informē par reālservitūta nodibinājumu Attekas ielā 33, saskaņā ar 15.09.2014. līgumu Nr. 
JUR2014-09/729. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

5.§ 

Par grozījumiem domes 2014. gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā” 

 (E.Kāpa) 

Sakarā ar tehnisku kļūdu Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta saistošajos noteikumos 
Nr.7 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”, ir 

sagatavots lēmuma projekts par redakcionālu labojumu veikšanu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 52 „Par redakcionālu labojumu saistošajos noteikumos” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par grozījumu Ādažu Kultūras centra nolikumā 

(L.Tiļuga) 

Nolikuma projekts „Grozījums Ādažu Kultūras centra nolikumā” tika atbalstīts Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 4.marta sēdē. 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 6 „Grozījums Ādažu Kultūras centra nolikumā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

7.§  

Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma projekts „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu” tika atbalstīts 
Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē.  
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
Pieņemt lēmumu Nr. 53 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes atsākšanu” 
un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Attari-2” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma projekts „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 
Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Attari-2”” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 54 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā, „Attari-2”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Nekustamo īpašumu Kadagas ciemā Veclilavas un Gravas ielā 1 zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma projekts „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Veclilavas” un Gravas ielā 1” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 55 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem 
īpašumiem „Veclilavas” un Gravas ielā 1” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma projekts „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu ciema nekustamajiem 
īpašumiem Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.marta 
sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 56 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu ciema 

nekustamajiem īpašumiem Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

11.§ 

Par Ādažu novada būvvaldes 13.08.2014. lēmuma Nr.BV7-5-1/39 „Par būvju Lindas ielā 

2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads , tūlītēju sakārtošanu” piespiedu izpildi 

(A.Spricis) 

Lēmuma projekts „Par Ādažu novada būvvaldes 13.08.2014. lēmuma Nr.BV7-5-1/39 „Par 
būvju Lindas ielā 2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads tūlītēju sakārtošanu” piespiedu 
izpildi” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 57 „Par Ādažu novada būvvaldes 13.08.2014. lēmuma Nr.BV7-

5-1/39 „Par būvju Lindas ielā 2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads tūlītēju 
sakārtošanu” piespiedu izpildi” un sagatavot to parakstīšanai. 
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12.§ 

Par ietves izmantošanu Rīgas gatvē 28A 

(G.Porietis) 

Ziņo par SIA „Konditoreja SARACĒNS” (reģ. Nr. 40103265219) š.g. 27.februāra iesniegumu 

ar lūgumu atļaut uzņēmuma darbību apkalpojošiem transportlīdzekļiem pārvietoties un stāvēt 
uz ietves. Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 58 „Par ietves izmantošanu Rīgas gatvē 28A” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

13.§ 

Par nekustamā īpašuma maiņu 

(E.Kāpa) 

Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma maiņu” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 
10.marta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 
K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, 
E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 3 (J.ANTONOVS, V.KLEBEKO, E.VERNERS), 

DOME NOLEMJ: 

Nepieņemt lēmumu „Par nekustamā īpašuma maiņu”. 

14.§ 

Par ieceri piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas  statusu 

(M.Šketika) 

Lēmuma projekts „Par ieceri piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 

statusu” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 59 „Par ieceri piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas statusu” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai 

Ādažu novadā” 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 22.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.17 „Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Ādažu novadā” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17/2015 „Grozījums Ādažu novada domes 
2010.gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 17 „Saistošie noteikumi par 
aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

16.§ 

Par grozījumiem 2013. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.10 „Saistošie 

noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā ” 

(E.Kāpa) 
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Saistošo noteikumu projekts „Grozījums Ādažu novada domes 23.04.2013. saistošajos 
noteikumos Nr.10 „Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā.” tika atbalstīts 
Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, 

E.PLŪMĪTE, E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 18/2015 „Grozījums Ādažu novada domes 

23.04.2013. saistošajos noteikumos Nr.10 „Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību 
Ādažu novadā.” un sagatavot tos parakstīšanai. 

17.§ 

Par darba aizsardzības politiku Ādažu novada pašvaldībā 

(G.Porietis) 

Noteikumu projekts „Darba aizsardzības politika Ādažu novada pašvaldībā” tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 10.marta sēdē. 

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

Pieņemt noteikumus Nr. 6 „Darba aizsardzības politika Ādažu novada pašvaldībā”  un 
sagatavot tos parakstīšanai. 

18.§ 

Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos  

(G.Porietis) 

Nolikuma projekts „Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras projektos” tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta sēdē. 

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

Pieņemt nolikumu Nr. 7 „Kārtība, kādā piešķir finansējumu dalībai kultūras 

projektos” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām 

(L.Tiļuga) 

Lēmuma projekts „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra telpām” tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 60 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Kultūras centra 

telpām” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par darba grupas izveidošanu Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma izstrādes 

atbalstam 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma projekts „Par darba grupas izveidošanu Kadagas ciema centrālās daļas 

detālplānojuma projekta izstrādes atbalstam” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta 
sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 61 „Par darba grupas izveidošanu Kadagas ciema centrālās daļas 
detālplānojuma projekta izstrādes atbalstam” un sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par Stūrīšu ielas ūdensvada un kanalizācijas izbūvi 

(J.Tiļčiks) 

Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 17.marta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 62 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 
sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par telpu nomu novada bibliotēkai 

(G.Porietis) 

Lēmuma projekts „Par telpu nomu novada bibliotēkai” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

17.marta sēdē. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE, 
E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 2 (V.KLEBEKO, 
E.ŠĒPERS), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 63 „Par telpu nomu novada bibliotēkai” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

23.§ 

Zemes jautājumi 

(V.Kuks) 

23.1. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā  

Ziņo par Krievijas Federācijas pilsones V. D. š.g. 9.marta iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-
18/15/1058) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Stirnu iela, Garkalne,  Ādažu nov., 

zemes 0,4323 ha platībā 231/10000 domājamās daļas reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar 
likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 
kārtību. Iesniegumā norādīts nekustamā īpašuma zemes turpmākās izmantošanas mērķis - 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,   

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A. BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K. DĀVIDSONE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.PLŪMĪTE, 
E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – 1 (V.KLEBEKO), DOME 

NOLEMJ: 

Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone V. D. (V. D.), dzimusi 1975.gada 10.jūnijā, 

iegūst īpašumā 231/1000 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Stirnu iela, Garkalne, 
Ādažu nov. (kadastra Nr.80440120081) zemesgabala 0,4324 ha platībā satiksmes 
infrastruktūras uzturēšanai. 

23.2.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,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-, „atturas”-, DOME NOLEMJ:  
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Precizēt Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra sēdes lēmuma Nr.131 „Par 
neapbūvētas lauku apvidu zemes „Ādažu novada meži”, Ādažu novadā piekritību 
pašvaldībai” konstatējošo  daļu  un izteikt astoto punktu šādā redakcijā: 

„8. Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz 17.06.2008. MK noteikumu 
Nr.453 „Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, 

kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un 
pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi” 2. un 14. punktu, likuma „Par valsts un 
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 

otrās daļas 2.punktu, 4.2 pantu un 6.panta sesto daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas septīto punktu, Ādažu novada DOME NOLEMJ:” 

24.§ 

Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā turpmāko izmantošanu 

(E.Kāpa) 

Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko izmantošanu” 

tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta sēdē. 

Plkst.15:03 L.Pumpure piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, 
E.PLŪMĪTE, L.PUMPURE, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(A.KEIŠA), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 64 „Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā, turpmāko 

izmantošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā 

(G.Porietis) 

Lēmuma projekts „Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā” tika 
atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, 
E.VERNERS,), „pret” – 5 (A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 65 „Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 

maksā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ādažu novadā” projektu 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanas kārtību Ādažu novadā”  tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 
taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par publiski pieejamo peldvietu Baltezerā 

(P.Balzāns) 

Lēmuma projekts „Par zemes nomas līguma pagarināšanu” tika atbalstīts Finanšu komitejas 
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š.g. 17.marta sēdē.  

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

Pieņemt lēmumu Nr. 66 „Par zemes nomas līguma pagarināšanu” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

28.§ 

Par meliorācijas sistēmu pārbūvi un piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam 

infrastruktūrā” 

(M.Šketika) 
Lēmuma projekts „Par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam infrastruktūrā”” tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta sēdē. Tas ir precizēts, ņemot vērā, ka no Carnikavas 
novada puses šo funkciju veiks Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss".  

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

Pieņemt lēmumu Nr. 67 „Par piedalīšanos kopprojektā „Atbalsts ieguldījumam 
infrastruktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā 

(S.Mūze) 

Grozījumi pašvaldības budžetā tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 17.marta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS,), „pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 
1(E.ŠĒPERS), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.20/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.9/2015 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 
2015.gadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

30.§ 

Par ar Ādažu novada 26.06.2007. sēdes lēmumu Nr.65 apstiprinātā detālplānojuma 

„Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Mežstapriņi”, „Krastnieki” un 

„Piekrastnieki”” realizāciju un sadarbības līguma noslēgšanu par  ūdensvada un 

kanalizācijas tīkla izbūvi 

(A.Spricis) 

Lēmuma projekts „Par ar Ādažu novada 26.06.2007. sēdes lēmumu Nr.65 apstiprinātā 
detālplānojuma „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Mežstapriņi”, „Krastnieki” un 
„Piekrastnieki”” īstenošanas kārtības precizēšanu un sadarbības līguma noslēgšanu par   

ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvi” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 17.marta 
sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 68 „Par ar Ādažu novada 26.06.2007. sēdes lēmumu Nr.65 
apstiprinātā detālplānojuma „Rīgas rajona Ādažu novada zemesgabalu „Mežstapriņi”, 

„Krastnieki” un „Piekrastnieki” īstenošanas kārtības precizēšanu un sadarbības līguma 
noslēgšanu par   ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūvi” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

31.§ 

Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu 

(A.Dundurs) 

Pamatojoties uz domes 2012.gada 27.marta lēmumu Nr.68 „Par ūdenssaimniecības projektu 



 11 

realizāciju”, 2014.gada 30.jūnija lēmumu Nr.152 „Par ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi”,  

un to, ka projekta iecere tika atbalstīta Attīstības komitejas 2014.gada 14.oktobra sēdē un 
Finanšu komitejas 2014.gada 21.oktobra sēdē, aicina pieņemt lēmuma projektu „Par SIA 
„Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu”. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 69 „Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

(E.Kāpa) 

Ādažu novada Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Edgars Verners š.g. 4.marta 
iesniegumā (ĀND/1-18/15/994-V) lūdz atļaut savienot Administratīvās komisijas 

priekšsēdētāja amatu ar Ādažu novada domes deputāta amatu. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, 
L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav,  „atturas” – nav, 
„nebalso” - 1 (E.VERNERS), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 70 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to 
parakstīšanai. 

33.§ 

Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai 

(G.Porietis) 

Saistošo noteikumi „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju brīvi pieejamo piesaistīto zemesgabalu 
labiekārtošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, L.PUMPURE, 
M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS,), „pret” – 1 ( N.ZVIEDRIS) „atturas” – 1 

(V.KLEBEKO) DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

34.§ 

Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

(G.Porietis) 

Lēmuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai” 

paredz piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās Pasta iela 4, Pasta iela 4 k-2, „Ozoli”, Ādažu novadā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 71 „Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 
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35.§ 

Par jaunu amatu vietu izveidošanu Ādažu Kultūras centra struktūrā 

(L.Raiskuma) 

Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā un amatu sarakstā” paredz 

ar š.g. 1.aprīli apstiprināt Ādažu Kultūras centra struktūrā projekta koordinatora un skatuves 
tehniskā administratora amatus. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 
V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, L.PUMPURE, 
M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS,), „pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS) 

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

Pieņemt lēmumu Nr. 72 „Par izmaiņām Ādažu Kultūras centra struktūrā un amatu 

sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 25.martā, plkst. 15.40.  

 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  
 
 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 
 

 
Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


