ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā

2013.gada 22.oktobrī

Nr. 15

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Domes sēdi vada: M.Sprindžuks
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 14 deputāti :
Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Kerola DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE, Māris
SPRINDŽUKS, Liāna PUMPURE, Valērijs BULĀNS (no pl.14.06), Adrija KEIŠA, Jānis
RUKS, Normunds ZVIEDRIS, Juris ANTONOVS, Edvīns ŠĒPERS, Pēteris BALZĀNS,
Pēteris PULTRAKS
Nepiedalās: Karīna TINAMAGOMEDOVA (atvaļinājumā).
Sēdē piedalās: domes administrācijas un iestāžu darbinieki – Guntis Porietis, Sarmīte Baķe,
Dainis Popovs, Everita Kāpa, Vollijs Kuks, Jānis Tiļčiks, Silvis Grīnbergs, Andrejs Petskojs,
Dace Medniece, Karīna Miķelsone, Kristīne Berķe, Edīte Lauga, Vera Saleniece, Kristīne
Žukovska, Laila Raiskuma, Jānis Dundurs, Ieva Roze, Linda Tiļuga, Elita Pētersone.
Uzaicinātie: SIA „Aniva” pārstāvji – Valentīna Jamonta, Edmunds Zoltners, S. P., U. Š., Z. R.
Sēdi klausās: R. K.
Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Teritorijas plānošanas jautājumi:
1.1. Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu.
1.1.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 57 detālplānojuma projekta
izstrādes uzsākšana.
1.1.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gaujaspūces” detālplānojuma projekta
izstrādes uzsākšana.
1.2. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
1.2.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta
nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
1.3. Par apbūves noteikumu precizēšanu detālplānojuma projektā.
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1.3.1. Apbūves noteikumu precizēšana detālplānojumā „Mežaparks” ietvertajā
nekustamajā īpašumā Burvju ielā 2.
1.4. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
1.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Daiņi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
1.4.2. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Vizmas 2” zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
1.5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
1.5.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Kalnakreiļi” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
1.5.2. Par nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Pūpoli” un „Dadzīši” zemes ierīcības
projekta apstiprināšanas atlikšana.
1.5.3. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Dārza ielā 8 zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
1.5.4. Nekustamā īpašuma Divezeru ciemā „Baloži” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
2. SIA „ANIVA” iesniegums par ēdināšanas pakalpojumu izmaiņām Ādažu vidusskolā.
3. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu:
3.1. SIA „BALTEZERA PROJEKTI”;
3.2. SIA „BAZOOKA”.
4. Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem 2013.gada budžetā.
5. Zemes jautājumi.
6. Par iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” Nolikuma izmaiņām.
7. Par ielu apgaismojuma projektu.
8. Administratīvās komisijas reglamenta apstiprināšana.
9. Par Ādažu novada muzeja koncepciju.
10. Grozījumi saistošajos noteikumos „Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.
11. Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 31 „Saistošie noteikumi par
koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”.
12. Par S.P.iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu.
13. Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā.
14. Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie
noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”.
15. Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
16. Par vadlīnijām pašvaldības 2014.gada budžeta plānošanai.
17. Par pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību pašvaldības kapitālsabiedrībās.
18. Par smilts krājumu izslēgšanu no domes grāmatvedības bilances.
19. Par amatu savienošanas atļaujām:
19.1.
J.Popovam;
19.2.
E.Verneram;
19.3.
E.Veinbergam;
19.4.
E.Garančam.
20. Informatīvs ziņojums par Pierīgas reģiona pašvaldībām.
21. Informatīvs ziņojums par organizatoriskajām izmaiņām.
22. Informatīvs ziņojums par atlīdzības sistēmas pilnveidošanu.
23. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
24. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.
SLĒGTĀ DAĻA
25.

2

1.Teritorijas plānošanas jautājumi.
1.1.Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu.
1.1.1.Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 57 detālplānojuma projekta
izstrādes uzsākšana.
S.GRĪNBERGS informē par SIA „LATESTVEST” (adrese: Juglas iela 18, Līči, Stopiņu
novads, LV-2118) 23.09.2013. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3623-L; 23.09.2013.) ar
lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu
novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 57 ar nolūku pamatot degvielas uzpildes stacijas un
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma izvietošanu, kā arī nobrauktuvi no autoceļa A1. Saskaņā
ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) nekustamais
īpašums Rīgas gatvē 57 atrodas darījumu iestāžu apbūves zonā un apstādījumu teritorijā, kur
atļauti iesniegumā minētie zemes izmantošanas veidi. Ir sagatavoti un Attīstības jautājumu
komitejas sēdē atbalstīti attiecīgi lēmumprojekti.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 229 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 57”.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 230 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
Rīgas gatvē 57 detālplānojuma projekta izstrādāšanai”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 229 un 230 parakstīšanai.
Pl.14.06 ierodas Valērijs Bulāns.
1.1.2.Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gaujaspūces” detālplānojuma projekta
izstrādes uzsākšana.
S.GRĪNBERGS informē par A.S. 03.10.2013. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3802-S;
04.10.2013.) ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Gaujaspūces” ar nolūku pamatot zemesgabalu
sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu. Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas
plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) nekustamais īpašums „Gaujaspūces” atrodas
mežaparka apbūves zonā, savrupmāju apbūves zonā un apstādījumu teritorijā. Ir sagatavoti un
Attīstības jautājumu komitejas sēdē atbalstīti attiecīgi lēmumprojekti.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 231 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Gaujaspūces””.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 232 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Gaujaspūces” detālplānojuma projekta izstrādāšanai”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 231 un 232 parakstīšanai.
1.2.Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
1.2.1.Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta
nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Reģionālie projekti” (adrese: Rūpniecības iela
32B-502, Rīga, LV-1045) 03.10.2013. iesniegums Nr.13/53. (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3783-R)
ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Baltezera ielā 43
detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Pēc
zonējuma īpašums atrodas mežparka un apstādījuma teritorijā. Detālplānojums paredz šo
zemes vienību sadalīt 2 daļās. Lēmumprojekts atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
3

1. Pieņemt lēmumu Nr. 233 „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma
Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 233 parakstīšanai.
1.3.Par apbūves noteikumu precizēšanu detālplānojuma projektā.
1.3.1.Apbūves noteikumu precizēšana detālplānojumā „Mežaparks” ietvertajā
nekustamajā īpašumā Burvju ielā 2.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Ella Consult” (adrese: Burvju iela 2, Kadaga,
Ādažu novads, LV-2164) 16.09.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3533-A) ar lūgumu
veikt izmaiņas nekustamā īpašuma „Mežaparks” detālplānojumā un noteikt nekustamajam
īpašumam Burvju ielā 2 gar Mežaparka ceļu 10 m attālumā no ielas sarkanās līnijas, saskaņā
ar spēkā esošā Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem. Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada
grozījumiem) nekustamais īpašums Burvju ielā 2 atrodas mežaparka apbūves zonā un
līnijbūvju izbūves teritorijā. Lēmumprojekts atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 234 „Par izmaiņām apbūves noteikumos Ādažu novada Kadagas
ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam „Mežaparks””.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 234 parakstīšanai.
1.4.Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu.
1.4.1.Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Sauleslejas”.
S.GRĪNBERGS informē par I.A. pilnvarotās personas K.O. 10.10.2013. iesniegumu
(reģ.Nr.ADM/1-18/13/3877-A) ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma grozījumu projekta
izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Sauleslejas” ar
nolūku pamatot izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā un pamatot vieglās ražošanas
uzņēmumu izvietošanas iespējas autoceļam piegulošā teritorijā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 235 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu
nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Sauleslejas”.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 236 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Sauleslejas” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanai”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 235 un 236 parakstīšanai.
1.5.Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
1.5.1.Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Daiņi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts D.P. 09.09.2013. pieteikums (reģ.Nr. ADM/118/13/3424-P, 09.09.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Daiņi” ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu saskaņā ar pievienoto shēmu. Pēc
teritorijas plānojuma īpašums atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā, ar mērķi veikt
sadali 2 zemes gabalos. Jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 237 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Daiņi”.
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2. Pieņemt lēmumu Nr. 238 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajam īpašumam „Daiņi”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 237 un 238 parakstīšanai.
1.5.2.Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Vizmas 2” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts A.J. 02.10.2013. pieteikums (reģ. Nr. ADM/118/13/3768-J, 02.10.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Vizmas 2” (kad. apz. 8044 013 0205) ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu, lai
pievienotu zemesgabala daļas īpašumiem „Ezerlīči” (kad. apz. 8044 013 0109) un „Ezerviļņi”
(kad. apz. 8044 013 0107), pievienojot īpašumam „Ezerlīči” īpašumu „Vizmas 1” un
īpašumam „Ezerviļņi” īpašuma „Ezerviļņi” zemes vienību ar kad.apz. 8044 013 0375, saskaņā
ar pievienoto shēmu.
Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem)
nekustamais īpašums „Vizmas 2” atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā, apstādījumu
teritorijā un līnijbūvju izbūves teritorijā. Nekustamie īpašumi „Ezerlīči”, „Ezerviļņi” un
„Vizmas 1” atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā.
Nekustamie īpašumi „Vizmas 2”, „Ezerviļņi” un „Vizmas 1” daļēji atrodas teritorijā ar
applūšanas varbūtību vismaz reizi simts gados, applūstošā teritorijā un Mazā Baltezera
aizsargjoslā. Jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 239 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Vizmas 2”.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 240 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajam īpašumam „Vizmas 2”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 239 un 240 parakstīšanai.
1.6.Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
1.6.1.Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Kalnakreiļi” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS ierosina šo jautājumu neizskatīt, jo nav iesniegti visi nepieciešamie
dokumenti. Deputāti piekrīt.
1.6.2.Par nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Pūpoli” un „Dadzīši” zemes ierīcības
projekta apstiprināšanas atlikšana.
S.GRĪNBERGS informē par SIA „Mūsu mērnieks” (adrese: Attekas iela 2A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164) 01.10.2013. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3723-M; 01.10.2013.) ar
lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajiem īpašumiem Dadzīšu ielā 6 (bij. „Pūpoli”) un „Dadzīši”. Īpašums atrodas
mazstāvu apbūves teritorijā. Attīstības jautājumu komiteja ierosina atlikt lēmuma pieņemšanu
par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu līdz Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielas
rekonstrukcijas tehniskā projekta apstiprināšanai. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 241 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada, Ādažu ciema
nekustamajiem īpašumiem Dadzīšu ielā 6 un „Dadzīši” apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 241 parakstīšanai.
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1.6.3.Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Dārza ielā 8 zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Mūsu mērnieks” (adrese: Attekas iela 2A,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) 01.10.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3724-M;
01.10.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamajam īpašumam Dārza ielā 8. Izskatīts un atbalstīts Attīstības jautājumu
komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 242 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada, Ādažu ciema
nekustamajam īpašumam Dārza ielā 8 apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 242 parakstīšanai.
1.6.4.Nekustamā īpašuma Divezeru ciemā „Baloži” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS ierosina šā jautājuma izskatīšanu atlikt. Deputāti piekrīt.
1.6.4.1. S.GRĪNBERGS papildus informē, ka SIA „Mūsu mērnieks” 01.10.2013. iesniegumu
ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajam īpašumam „Sūnas” plānots vēlreiz izskatīt nākamajā - 12.novembra Attīstības
jautājumu komitejas sēdē.
Klātesošais nekustamā īpašuma „Sūnas” īpašnieks Z.R. apliecina, ka ir par to informēts.
2.SIA „ANIVA” iesniegums par ēdināšanas pakalpojumu izmaiņām Ādažu
vidusskolā.
E.ZOLTNERS informē, ka no 2013.gada 1.septembra SIA „Aniva” esošā finansējuma
ietvaros pakalpojumu nevar sniegt, par iemeslu norādot lielās komunālo maksājumu
izmaksas. Uzskata, ka iepirkuma nolikumā nav bijis paredzēts pienākums komunālo
maksājumu izmaksas iekļaut ēdināšanas cenā. Atzīst, ka šā gada septembrī noslēgtā
vienošanās starp Ādažu novada domi un SIA „Aniva” bija nepārdomāta. Norāda, ka
komunālo maksājumu izdevumi būtu atņemami no investīcijām un ierosina attiecīgi pārskatīt
nosacījumus.
V.JAMONTA. Mums domei tagad jāmaksā pāri par 30 000 Ls gadā.
M.DADZE. 20 000 Ls pēc iepirkuma nolikuma un līguma ir investīcijas, kuras ANIVAI katru
gadu ir jāiegulda un komunālos maksājumus tur nevar ietvert.
E.KĀPA. Nolikuma pielikumā bija līguma paraugs, kurā norādīts, ka bez nomas maksas
jāmaksā arī par komunālajiem pakalpojumiem (patērēto apkuri, elektrību, ūdeni un
kanalizāciju). Tagad ir uzlikts elektrības un ūdens skaitītājs un jūs sedzat faktiskās
pakalpojumu izmaksas.
M.SPRINDŽUKS norāda, ka jautājums nav sagatavots. Domei jāievēro Publisko iepirkumu
likums un tā nevar mainīt visu laiku nosacījumus. Ierosina iesniedzējiem sagatavot un iesniegt
tiesisku priekšlikumu par situācijas risinājumu. Situāciju var mainīt, pārtraucot līgumu un
veicot jaunu iepirkuma procedūru.
3.Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu:
3.1.SIA „BALTEZERA PROJEKTI”.
Ziņo V.SALENIECE. SIA „BALTEZERA PROJEKTI” (reģistrācijas Nr. 40003902586) ar
Kuldīgas rajona tiesas 08.05.2013. lēmumu ir izbeigts maksātnespējas process.12.07.2013.
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parādnieks izslēgts no komercreģistra. Parādniekam laika periodā no 15.05.2012. līdz
12.07.2013. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu – zemi,
„Pliči”, Baltezers, Ādažu novads.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, sagatavots lēmumprojekts, kas
paredz dzēst SIA „BALTEZERA PROJEKTI” nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
nekustamo īpašumu – zemi, „Pliči”, Baltezers, Ādažu novadā, LVL 173,81 (viens simts
septiņdesmit trīs lati un 81 santīms) apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 166,57 un
nokavējuma naudas LVL 7,24.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 243 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 243 parakstīšanai.
3.2.SIA „BAZOOKA”.
Ziņo V.SALENIECE. SIA „BAZOOKA”, reģistrācijas Nr. 40003497050 ar Rīgas rajona
tiesas 13.06.2013. lēmumu ir izbeigts maksātnespējas process sakarā ar bankrota procedūras
pabeigšanu. 04.07.2013. parādnieks izslēgts no komercreģistra. Parādniekam laika periodā no
31.03.2008. līdz 02.04.2011. ir izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo
īpašumu – zemi, „Kazenes”, Ādaži, Ādažu novads. Pamatojoties uz likuma „Par
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
25.panta pirmo, trešo un ceturto daļu, sagatavots lēmumprojekts, kas paredz dzēst SIA
„BAZOOKA”, reģistrācijas Nr. 40003497050, nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
nekustamo īpašumu – zemi un ēku, „Kazenes”, Ādaži, Ādažu novadā, LVL 15204,19
(piecpadsmit tūkstoši divi simti četri lati un 19 santīmi) apmērā, kas sastāv no
pamatparāda LVL 13990,05 un nokavējuma naudas LVL 1214,14.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 244 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 244 parakstīšanai.
4.Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem 2013.gada budžetā.
Ziņo S.BAĶE. Grozījumi saistošajos noteikumos par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2013.gadam nepieciešami, sakarā ar valsts piešķirto mērķdotāciju grāmatu iegādei Ādažu
vidusskolai, Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādēm. Papildus jāgroza sadalījums
pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 29 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2013.gadā”” (pielikums Nr.1).
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 29 parakstīšanai.
5.Zemes jautājumi.
5.1.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
5.1.1. V.KUKS informē par A.P. 2013.gada 7.oktobra iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/118/13/3828) ar lūgumu noteikt zemes izmantošanas mērķi -neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme nekustamā īpašuma „Lazdas 17” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8044 012 0153.
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas
un maiņas kārtība” grozījumu 14.11., 14.3., 29.un 31. punktiem,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Atbilstoši faktiskajai zemes attīstības pakāpei, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķineapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600, nekustamā
īpašuma „Lazdas 17”, Garkalne, Ādažu nov., zemes vienībai 0,0539 ha platībā (zemes
vienības kadastra apzīmējums 8044 012 0153).
5.2.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
V.KUKS informē par Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 30.09.2013. vēstuli
Nr.10-02/288485-1/6 „Par informācijas pieprasīšanu” par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanu četrām rezerves zemes fondā iekļautajām zemes vienībām.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 9.panta pirmo daļu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
16.2.punktu, Ādažu pagasta padomes 2006.gada 21.marta sēdes lēmumu Nr.17 par Ādažu
novada teritorijas plānojumu apstiprināšanu un Ādažu novada domes 2009.gada 25.augusta
sēdes lēmumu Nr.177 par grozījumiem novada teritorijas plānojumā,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1.1. Noteikt rezerves zemes fonda iekļautajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80440040383 (platība 0.38 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa, lietošanas mērķa kods 0501.
1.2. Noteikt rezerves zemes fonda iekļautajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80440050337 (platība 0.04 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, lietošanas mērķa
kods 1101.
1.3. Noteikt rezerves zemes fonda iekļautajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80440100307 (platība 0.48 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas
mērķa, lietošanas mērķa kods 0501.
1.4. Noteikt rezerves zemes fonda iekļautajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
80440130150 (platība 0.004 ha) nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo
dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601.
5.3.Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā.
5.3.1. V.KUKS informē par D.K. 2013.gada 21.augusta iesniegumu (reģ.Nr. ADM/118/13/3111) par „Vinetas” zemesgabala daļas Kadagas ciemā piešķiršanu nomā personīgas
palīgsaimniecības uzturēšanai (mazdārziņa ierīkošanai).
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par
publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. 18., punktiem,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim D.K. „Vinetas” zemes vienības (kadastra apz.
8044 005 0090) daļu, mazdārziņa Nr.47 zemesgabalu 0,03 ha platībā.
2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101.
3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošiem
noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”.
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4. Būvvaldes zemes ierīkotājai R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumus viena mēneša laikā
pēc lēmuma spēkā stāšanās.
5.3.2. V.KUKS informē par I.M. 2013.gada 7.oktobra iesniegumu ( reģ. Nr. ADM/118/13/3821) par Pirmā iela 44B zemesgabala 1 /9 domājamās daļas piešķiršanu nomā
garāžas Nr. 5 uzturēšanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 " Noteikumi par
publiskās personas zemes nomu " 4.un 6.1. punktiem,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā I.M. līdz 2016.gada 31.decembrim 1 /9 (vienu devīto) domājamo daļu no
Pirmā iela 44B zemes vienības (kadastra apz.80440070480) 0,0736 ha platībā garāžas
Nr.5 uzturēšanai.
2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- transporta
līdzekļu garāžu apbūve, lietošanas mērķa kods 1104.
3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 7.2 punktā noteiktajai likmei.
4. Juridiskajai un iepirkuma daļai noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā pēc
lēmuma spēkā stāšanās.
5.3.3.Ādažu novada dome izskatīja Garāžu īpašnieku kooperatīvas sabiedrības „Kadaga 2”,
valdes priekšsēdētāja Mihaila Burmas 2013.gada 9.augusta iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/118/13/2943) ar lūgumu pagarināt 30.11.2010. zemes nomas līgumu Nr.JUR-2010-11/343 uz
10 gadiem.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 " Noteikumi par
publiskās personas zemes nomu " 4.un 6.2. punktiem, kā arī ņemot vērā, ka jautājums
08.10.2013. tika izskatīts un atbalstīts domes Attīstības komitejas sēdē,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim Garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai
„Kadaga 2”, reģ.Nr.40003653147, Ādažu novada pašvaldībai piekrītošo zemesgabalu
„Kadaga 2”, Kadaga ( kadastra Nr.8044 005 0084) 0,8 ha platībā.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- transporta līdzekļu garāžu apbūve,
lietošanas mērķa kods 1104.
3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 7.2.un 7.2 punktā noteiktajai
likmei.
4. Juridiskajai un iepirkumu daļai noslēgt zemes nomas līgumus viena mēneša laikā pēc
lēmuma spēkā stāšanās.
5.3.4.V.KUKS informē par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „HYDRO STADIUM
ĀDAŽI” (reģ.Nr.40103397234, juridiskā adrese Attekas iela 2C, Ādaži, Ādažu novads)
valdes locekļa Oskara Sīmaņa 2013.gada 3.oktobra iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-18/13/3776)
ar lūgumu pagarināt uz pieciem gadiem 29.08.2011. zemes nomas līgumu Nr.JUR201108/514. Finanšu un tautsaimniecības komiteja 2013.gada 15.oktobra sēdē atbalstīja zemes
nomas līguma pagarināšanu uz 5 gadiem.
J.RUKS. Veikborda trošu sistēma, ko plāno uzstādīt iesniedzējs, ir alternatīvs risinājums, lai
saglabātu ūdenskrātuvi.
N.ZVIEDRIS. Vai nevajag nodot šo jautājumu sabiedriskajai apspriešanai? Var būt
pretenzijas no iedzīvotājiem.
P.BALZĀNS. Sīmanis to dara savas mājas priekšā.
E.KĀPA. Pretenzijas bija pret kuteriem. Par trosēm to nav bijis.
J.RUKS papildina, ka trošu sistēmu vada operators, laivu kustībai tā netraucēs.
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V.BULĀNS norāda, ka ir divas SIA, kas Vējupē organizē vienu un to pašu sporta veidu. Tikai
SIA „HYDRO STADIUM ĀDAŽI” gadījumā visā līguma darbības laikā ir uzstādīts viens
balsts. Trose paredzēta pa diognāli – aizņems platāku joslu. Uzskata, ka tā būs traucējoša.
U.DAMBIS uzskata, ka labāk attīstīt airēšanas sportu.
P.BALZĀNS. Bet savulaik dome atbalstīja, viņi uz to paļāvās, iegādājās troses.
D.MEDNIECE apliecina, ka Būvvaldē shēma saskaņota, iesniedzējs rēķinājās ar to, ka līgumu
pagarinās.
M.SPRINDŽUKS konstatē, ka nepieciešama koncepcija par Vējupes izmantošanu.
DOME balso par priekšlikumu pagarināt 29.08.2011. zemes nomas līguma Nr.JUR201108/514, kas noslēgts ar SIA „HYDRO STADIUM ĀDAŽI” (reģ.Nr.40103397234, juridiskā
adrese: Attekas iela 2C, Ādaži, Ādažu novads), termiņu līdz 2018.gada 31.oktobrim.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (Jānis Ruks, Pēteris Balzāns, Liāna Pumpure, Artis
Brūvers, Pēteris Pultraks, Adrija Keiša, Juris Antonovs), „pret” – 4 (Kerola Dāvidsone,
Valērijs Bulāns, Uģis Dambis, Edvīns Šēpers), „atturas” – 3 (Māris Sprindžuks, Normunds
Zviedris, Ilze Pētersone), LĒMUMS NAV PIEŅEMTS.
5.4.Par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu.
V.KUKS informē par Kooperatīvas sabiedrības „Vecgaujas kooperatīvā sabiedrība”,
reģ.Nr.40103217204, valdes locekles Aīdas Kalniņas 2013.gada 9.oktobra iesniegumu
(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/3848) ar lūgumu precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 28.maija
lēmuma Nr.102 punktus par Strazdu iela 10 un Strazdu iela 12 zemesgabalu platībām.
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 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 28.maija sēdes lēmuma Nr.102 „Par adrešu
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu” lemjošās daļas punktus 1.,
1.1., 2. un 2.1.:
1. Strazdu iela 12 (parcele Nr.1) precizētā zemesgabala platība ir – 0,0944 ha;
2. Strazdu iela 10 (parcele Nr.2) precizētā zemesgabala platība ir- 0,0932 ha.
5.5. Par jaunu adrešu piešķiršanu.
V.KUKS informē par SIA „M un M risinājumi”, vienotais reģistrācijas Nr.40003930560,
juridiskā adrese: Aviācijas iela 13-93, Rīga, 2013.gada 21.oktobra iesniegumu (Reģ. Nr.
ADM/1-18/13/4001) ar lūgumu piešķirt jaunas adreses no nekustamā īpašuma Parka iela 26
atdalāmajiem zemesgabaliem saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 24.septembra
lēmumu Nr.200 apstiprinātu Parka iela 26 detālplānojumu.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.10.apakšpunktu un 8.un 11.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 1.1., 16.1., 17.4., 18.
un 23.1.punktiem,
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Saskaņā ar apstiprinātu detālplānojuma projektu, atļaut īstenot pa kārtām detālplānojumu
Ādažu novada nekustamajam īpašumam Parka iela 26 un piešķirt atdalāmajiem
zemesgabaliem adreses.
2. Piešķirt no nekustamā īpašuma Parka iela 26 atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes
vienībai (Nr.2 pēc detālplānojuma) 0,1200 ha platībā jaunu adresi: Parka iela 28, Ādaži,
Ādažu novads.
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2.1. Noteikt Parka iela 28 zemes vienībai 0,1200 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods
0600.
Piešķirt no nekustamā īpašuma Parka iela 26 atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes
vienībai (Nr.3 pēc detālplānojuma) 0,0992 ha platībā jaunu adresi: Strazdu iela 16, Ādaži,
Ādažu novads.
3.1. Noteikt Strazdu iela 16 zemes vienībai 0,0992 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas
mērķa kods 0600.
Piešķirt no nekustamā īpašuma Parka iela 26 atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes
vienībai (Nr.4 pēc detālplānojuma) 0,1200 ha platībā jaunu adresi: Strazdu iela 14, Ādaži,
Ādažu novads.
4.1. Noteikt Strazdu iela 14 zemes vienībai 0,1200 ha platībā nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas
mērķa kods 0600.
Saglabāt nekustamā īpašuma Parka iela 26 apbūvei paredzētajai zemes vienībai (Nr.1 pēc
detālplānojuma) 0,1200 ha platībā adresi: Parka iela 26, Ādaži, Ādažu novads.
5.1. Noteikt nekustamā īpašuma Parka iela 26 zemes vienībai 0,1200 ha platībā
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, lietošanas mērķa kods 0600.
Piešķirt no nekustamā īpašuma Parka iela 26 atdalāmajai zemes vienībai (Nr.5 pēc
detālplānojuma) 0,0313 ha platībā nosaukumu (bez adreses): „Strazdu iela A”, Ādaži,
Ādažu nov.
6.1. Noteikt „Strazdu iela A” zemes vienībai (Nr.5 pēc detālplānojuma) 0,0313 ha
platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes
nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, lietošanas mērķa kods 1101.

5.6.Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
5.6.1. V.KUKS informē par Latvijas Republikas pastāvīga iedzīvotāja A.P. 2013.gada
3.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/13/3790) par domes piekrišanu nekustamā
īpašuma „Lazdas 17” zemes 0,0539 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma
“Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 245 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 245 parakstīšanai.
5.6.2. V.KUKS informē par Latvijas Republikas pastāvīga iedzīvotāja V.M. 2013.gada
15.oktobra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/13/3789) par domes piekrišanu nekustamā
īpašuma Dzidrumu iela 13 zemes 0,2038 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar
likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 246 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 246 parakstīšanai.
5.7. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu.
V.KUKS informē par Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2013.gada 3.oktobra
vēstuli Nr.49/3308 „Par zemes vienības sadali” (reģ. Nr. ADM/1-18/13/3774) par Satiksmes
ministrijai piekrītošās nekustamā īpašuma valsts autoceļa „V 46” zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8044 007 0379 sadali divos zemes gabalos un jauna patstāvīga nekustamā
īpašuma objekta noteikšanu. Tas nepieciešams, lai pašvaldība varētu pārņemt Gaujas ielas
posmu.
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15.04 – J.Antonovs iziet no sēžu zāles.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 247 „Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 247 parakstīšanai.
5.8. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu nomā.
V.KUKS informē par garāžu lietotāju iesniegumiem par pašvaldībai piederošo „Baltauši”
garāžu un zemes zem tām piešķiršanu nomā transporta līdzekļu garāžu uzturēšanai. Zeme
pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai, ēkas, būves – Ādažu pašvaldībai. Varam piešķirt nomā uz
zemes nomas laiku.
15.07 – J.Antonovs atgriežas sēžu zālē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 248 „Par zemes piešķiršanu nomā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 248 parakstīšanai.
6.Par iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” Nolikuma
izmaiņām.
Ziņo K.MIĶELSONE. Grozījumi nolikumā sagatavoti tāpēc, ka 24.09.2013. dome nolēma
Ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa vērtēšanas komisiju izveidot 6
komisijas locekļu sastāvā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 249 „Par iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa „Sabiedrība ar
dvēseli” Nolikuma izmaiņām”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 249 parakstīšanai.
7. Par ielu apgaismojuma projektu.
Ziņo K.MIĶELSONE. Sagatavotais lēmumprojekts ir nepieciešams, lai varētu piedalīties
projektu konkursā. Izmaksas lielākas, nekā sākotnēji domāts. PVN – 6300 Ls ir
neattiecināmās izmaksas. Konstatēts, ka 2 apgaismes stabus būs nepieciešams demontēt. Vēl
trūkst informācijas, Nekustamā īpašuma un saimniecības daļa vāc nepieciešamos dokumentus.
Summas pēc iepirkuma procedūras tiks precizētas.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 250 „Par dalību trešās kārtas projektu konkursā „Siltumnīcefektu
gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 250 parakstīšanai.
8. Administratīvās komisijas reglamenta apstiprināšana.
Ziņo E.LAUGA. Informē, ka ir izstrādāts jauns Administratīvās komisijas reglaments, ņemot
vērā normatīvo aktu grozījumus.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Ādažu novada domes Administratīvās komisijas reglamentu (pielikums Nr.2).
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9. Par Ādažu novada muzeja koncepciju.
L.TIĻUGA iepazīstina ar Elitu Pētersoni, kuras uzdevums ir izstrādāt Ādažu vēstures un
mākslas galerijas koncepciju.
E.PĒTERSONE demonstrē prezentāciju. Uzskata, ka vārds „muzejs” daudziem var likties
biedējošs, tāpēc labāk izvēlas to saukt par galeriju. Tā nepieciešama, lai ādažnieki ar sevi
varētu palepoties. Tēmas, virzieni – agrārā saimniekošana, poligons, tūrisma attīstība u.c.
Uzskata, ka ekspozīcijai jābūt inovatīvai, lai piesaistītu apmeklētājus, īpaši - jauno paaudzi.
Apmeklētāji varētu doties interaktīvā ceļojumā caur dažādiem periodiem, sastopot dažādas
personības. Izmaksas šādas galerijas izveidei būtu lielas, bet tas būtu to vērts.15000 Ls
izmaksātu tehniskais projekts.
U.Š. Galerijas izveidei noteikti ir piesaistāms Eiropas finansējums.
K.DĀVIDSONE piekrīt, ka galerijai jābūt modernai.
J.RUKS. Katram deputātu sasaukumam vajadzētu ieguldīt novada attīstībā vismaz vienu, bet
paliekošu vērtību. Ierosina atbalstīt galerijas izveidi.
P.BALZĀNS, U.DAMBIS uzsver, ka jāiesaistās visiem, jāvāc materiāli.
M.SPRINDŽUKS piebilst, ka jau fotogrāmatas veidošana parādīja, ka cilvēkiem ir materiāli,
interese par novada vēsturi.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Konceptuāli atbalstīt Ādažu vēstures un mākslas galerijas izveidi Ādažu kultūras centrā,
pašreizējās mākslinieka darbnīcas telpās.
10. Grozījumi saistošajos noteikumos „Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”.
M.DADZE informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM)
vēstuli par š.g. 27.augustā pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem „Par teritorijas kopšanu un
būvju uzturēšanu”. VARAM norādījumi ir pamatoti un ņemti vērā sagatavotajā saistošo
noteikumu projektā. Ņemot vērā, ka 27.08.2013. saistošie noteikumi nav stājušies spēkā,
ierosina tos atcelt un pieņemt precizētos saistošos noteikumus.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atcelt Ādažu novada domes 2013.gada 27.augusta lēmumu, ar kuru pieņemti saistošie
noteikumi Nr. 22 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” (protokols Nr. 11§17).
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”
(pielikums Nr.3).
3. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 30 parakstīšanai.
11. Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 31 „Saistošie noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā”.
M.DADZE. Grozījumi sagatavoti sakarā ar pāreju no latiem uz euro.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 31 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 31 „Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā” (pielikums Nr.4).
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.31 parakstīšanai.
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12. Par S.P. iesniegumu par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu.
P.PULTRAKS informē par S.P. 2013.gada 26.septembra iesniegumu ar lūgumu piešķirt
pašvaldības dzīvokli sakarā ar to, ka 10 gadus dzīvo bērniem nelabvēlīgā vietā. Sociālo
jautājumu komiteja konstatēja, ka iesniedzējai jāatsaka, jo neatbilst nosacījumiem, lai tiktu
reģistrēta dzīvokļu rindā.
S.P. informē, ka ir vairākkārt vērsusies par šo jautājumu pašvaldībā, bet katru reizi viņai tiek
atteikts. Viņas īpašumā nav un nav bijis dzīvokļa. Dzīvokļa Kadagā, kura privatizācijas
tiesības nodeva trešajai personai, īrniece bija viņas māte. Dzīvo ar 2 nepilngadīgiem bērniem
telpās, kur ziemā nebūs apkures.
E.KĀPA. Esošajās telpās apstākļi nav labi, bet iesniedzēja pati izvēlējās uz tām pāriet. Pēc
likuma un saistošajiem noteikumiem iesniedzēja neatbilst kategorijai – nav 3 nepilngadīgi
bērni.
S.P. paskaidro, ka dzīvojamo platību no apkurināmas uz neapkurināmu nomainīja, jo
saimniekam nepatika, ka bērni skraida un klaigā. Ir divi nepilngadīgi un viens pilngadīgs dēls.
I.ROZE. S.P. ģimene ir uzskaitē kā trūcīgā ģimene, zināms, ka viņai ir liels īres maksas
parāds. Vai vispār spētu samaksāt par dzīvokli, jo uzrādītie mēneša ienākumi kā GMI
saņēmējiem ir 50 – 60 Ls.
S.P. iebilst, uzskata, ka viņai nav parādu pašreizējam un iepriekšējam īpašniekam par telpu īri.
Pati strādā un ir arī pilngadīgais dēls, kas šobrīd strādā labi atalgotu darbu un palīdzētu
apmaksāt dzīvokļa īri un komunālos pakalpojumus, ja dzīvokli viņai piešķirtu.
E.KĀPA norāda, ka mājā, kurā dzīvo iesniedzēja, dzīvo vēl citas ģimenes ar diviem
nepilngadīgiem bērniem; ja dome izdarīs izņēmumu – atkāpi no normatīvajiem aktiem, tad
tas būs precedents, uz kā pamata vajadzēs visas šādas ģimenes uzņemt dzīvokļu rindā. Tad
jāmaina saistošie noteikumi un jāparedz, ka var pretendēt ar ģimenes ar diviem
nepilngadīgiem bērniem, bet to skaits būs ļoti liels.
P.PULTRAKS ierosina atteikt reģistrēt rindā uz pašvaldības dzīvokli S.P.
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – 2 (Adrija Keiša, Juris Antonovs), „atturas” – 3
(Normunds Zviedris, Ilze Pētersone, Artis Brūvers), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 251 „Par atteikumu reģistrēt dzīvokļu rindā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 251 parakstīšanai.
13.Par pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā.
Ziņo I.ROZE. No K. ģimenes saņemti iesniegumi ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar
ugunsgrēku dzīves vietā. Tā rezultātā divstāvu dzīvojamā māja nav apdzīvojama. Jumts un
otrais stāvs ir izdedzis pilnībā, palikušas tikai sienas. Pirmais stāvs ir saliets ar ūdeni, tur esošā
iedzīve - mēbeles un sadzīves tehnika ir nelietojamas. Ugunsgrēkā sadegušas iesniedzēju
personīgās mantas un apģērbs.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 252 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas situācijā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 252 parakstīšanai.
14.Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie
noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”.
I.ROZE. Spēkā esošie noteikumi nosaka, ka pabalsts ēdināšanai Ādažu novada domes
pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm 100% apmērā,
maznodrošinātām 50% apmērā. Tā kā valsts ar 2013.gada 1. septembri līdzfinansē bērnu
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apmeklējumu privātā izglītības iestādē, bērni, kurus pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē apmeklē privāto izglītības iestādi saņemot valsts un
pašvaldības līdzfinansējumu. Nepieciešams radīt vienlīdzīgus nosacījumus ēdināšanas
pabalsta saņemšanai visiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes.
Grozījumi saistošajos noteikumos izstrādāti ar mērķi noteikt, ka pabalstu ēdināšanai
maznodrošinātajām personām (ģimenēm) pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirts
neatkarīgi no tā, vai persona, kurai pabalsts pienākas, apmeklē pašvaldības vai privāto
pirmsskolas izglītības iestādi.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 32 „Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010.
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas
kārtību Ādažu novadā” (pielikums Nr.5).
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.32 parakstīšanai.
15.Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
Ziņo E.KĀPA. Ir saņemts atzinums no VARAM par augusta sēdē pieņemtajiem saistošajiem
noteikumiem par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Atsevišķos punktos ir
ņemts vērā VARAM atzinumā norādītais un punkti precizēti, bet atsevišķos punktos nevar
piekrist VARAM viedoklim. Likuma „Pa pašvaldībām” 45. pantā ir norādīts, ja dome
nepiekrīt VARAM atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu
pamatojumu.
1.VARAM iebilst, ka pašvaldība nosaka papildus ierobežojumus attiecībā uz personas
deklarēšanās ilgumu un uzskata, ka pašvaldībai ir pienākums sniegt palīdzību dzīvokļu
jautājumā personām, kurām tā pienākas neatkarīgi no deklarēšanās ilguma.
Dome nepiekrīt svītrot šo punktu no saistošajiem noteikumiem, un nosaka deklarēšanās
perioda ilgumu ( vismaz pieci gadi). Tas ir iekļauts saistošajos noteikumos ar mērķi piešķirt
priekšrocības tiem Ādažu novada iedzīvotājiem, kuri Ādažu pašvaldībā dzīvo ilgāku laiku un
lai izvairītos no gadījumiem, kad citu administratīvo teritoriju iedzīvotāji, kuri zaudējuši
dzīvojamo platību, apzināti pasliktina savu situāciju, ievācoties dzīvošanai nepiemērotās
dzīvojamās platībās, pēc tam lūdzot palīdzību pašvaldībai.
2. VARAM iebilst, ka pašvaldība noteikumos nosaka, ka persona nevar pretendēt uz
dzīvojamo platību, ja ģimenei pieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā platība vai nekustamais
īpašums un, ka ģimenes locekļiem piederošie nekustamie īpašumi nevar ietekmēt personas
tiesības saņemt attiecīgo palīdzību.
Dome nepiekrīt šim viedoklim, jo noteikumu mērķis ir palīdzēt personai un tās ģimenei, ja
viņu rīcībā nav dzīvošanai derīga telpa vai cits nekustamais īpašums.
Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības. Pamatvajadzības
ir ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, kas nozīmē, ka Likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” ir radīts ar mērķi – nodrošināt sociāli
maznodrošināto personu (ģimenes) pamatvajadzību – mājokli. Likuma „Par sociālo drošību”
11.pants nosaka, ka personai, kura saviem spēkiem nespēj nodrošināt sevi vai pārvarēt īpašas
dzīves grūtības un kura nesaņem ne no viena cita pietiekamu palīdzību, ir tiesības uz
personisku un materiālu palīdzību, kas atbilst tās vajadzībām.
No minētajām normām secināms, ka sociālā palīdzība tiek sniegta personām ar zemiem
ienākumiem (trūcīgām vai maznodrošinātām personām), kurām objektīvu iemeslu dēļ nav
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līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai un kurām nav citu resursu – citu personu, ģimenes
locekļu atbalsta vai materiālo resursu, tai skaitā īpašumu, lai apmierinātu šis
pamatvajadzības. Savukārt, ja personai ir citi resursi – piemēram, citas personas vai ģimenes
locekļu atbalsts, lai tā varētu apmierināt savas pamatvajadzības, tad persona nav tiesīga
pretendēt uz sociālo palīdzību, tā kā pati ir spējīga atrisināt krīzes situāciju vai pārvarēt īpašas
dzīves grūtības.
Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 20.04.2004. spriedumā lietā Nr.
SKA-33 norādījis, ka viens no sociālo tiesību pamatprincipiem ir, ka sociālā palīdzība tiek
nodrošināta tikai tad, ja palīdzības meklētājs nespēj palīdzēt pats sev un nevar iegūt palīdzību
no piederīgajiem. Sociālajai palīdzībai jānodrošina personai minimālie dzīves apstākļi.
Līdz ar to pašvaldība nevar piekrist ministrijas viedoklim, ka arī tad, kad kādam no ģimenes
locekļiem ir dzīvošanai derīga telpa vai nekustamais īpašums, kur ģimenei apmesties,
pašvaldībai ir pienākums personai sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
3.VARAM uzskata, ka personas reģistrēšana vai nereģistrēšana NVA nav tieši saistīta ar
dzīvokļu jautājumiem un tāpēc ir svītrojams.
Dome nepiekrīt šī punkta svītrošanai, ņemot vērā iepriekšminēto un to, ka sociālā palīdzība
tiek sniegta personām ar zemiem ienākumiem (trūcīgām vai maznodrošinātām personām),
kurām objektīvu iemeslu dēļ nav līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai, nevis tāpēc, ka
nav vēlēšanās tos iegūt. Ikvienas darba spējīgās personas pienākums ir aktīvi darboties, lai
palielinātu savu pelnītspēju un ienākumus.
E.KĀPA informē, ka papildus saistošo noteikumu projektā iekļauts priekšlikums par to, ka
persona, kura īrē pašvaldībai piederošu vai tiesiskā valdījumā esošu dzīvojamo telpu var
apmainīt: 1) pret lielāku vai mazāku dzīvojamo telpu sakarā ar pamatotiem apstākļiem, ja
personai nav īres un komunālo maksājumu parāda; 2) pret citu īrēto pašvaldības dzīvojamo
telpu, īrniekiem par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja attiecīgajām personām nav īres un
komunālo maksājumu parāda.
Diskusija par to, vai sēdē izskatītā 12.darba kārtības jautājuma kontekstā 6.2. punktā
neparedzēt, ka pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā trūcīgai vai
maznodrošinātai personai (ģimenei), kuras apgādībā ir vismaz divi (nevis trīs) bērni.
Konstatē, ka pašvaldībai nav tādu iespēju.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – 1 (Adrija Keiša), „atturas” – 2 (Juris Antonovs,
Artis Brūvers), DOME NOLEMJ:
1. Atcelt Ādažu novada domes 2013.gada 27.augusta lēmumu, ar kuru pieņemti saistošie
noteikumi Nr. 24 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (protokols
Nr.11§19).
2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 33 „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” (pielikums Nr.6).
3. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.33 parakstīšanai.
16.Par vadlīnijām pašvaldības 2014.gada budžeta plānošanai.
G.PORIETIS iepazīstina ar sagatavoto lēmumprojektu par vadlīnijām pašvaldības 2014.gada
budžeta plānošanai, kurā iekļautas domes komitejās identificētās deputātu iniciatīvas.
Decembrī tiek plānota apvienotā komiteju sēde par konkrētām budžeta pozīcijām.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 253 „Par vadlīnijām Ādažu novada pašvaldības 2014.gada
budžeta sagatavošanai”.
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2. Sagatavot lēmumu Nr.253 parakstīšanai.
17. Par pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību pašvaldības kapitālsabiedrībās.
G.PORIETIS informē, ka dome uzdeva SIA „Ādažu namsaimnieks” izstrādāt cenu
noteikšanas kārtību. Tas tika izdarīts un izvērtējot, salīdzinot ar citu pašvaldību praksi
konstatējām, ka jāizstrādā ieteikumi ar rekomendācijām par sniegto pakalpojumu cenu
aprēķināšanas principiem visās kapitālsabiedrībās, kurās Ādažu novada pašvaldībai pieder
kapitāldaļas. Ieteikumi neattiecas uz to pakalpojumu cenas jeb tarifa aprēķināšanu, kas tiek
sniegti pašvaldību regulējamās nozarēs vai to pakalpojumu cenas noteikšanu, kuru cenas
noteikšanas kārtību regulē augstākstāvoši normatīvie akti.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt
ieteikumus
„Pakalpojumu
cenas
noteikšana
pašvaldības
kapitālsabiedrībās” (pielikums Nr.7).
2. Sagatavot ieteikumus parakstīšanai.
18. Par smilts krājumu izslēgšanu no domes grāmatvedības bilances.
G.PORIETIS informē, ka ar domes 14.08.2013. rīkojumu izveidotā komisija, kas veica
ūdenskrātuves „Asni” apskati dabā un pārbaudīja pašvaldības rīcībā esošo dokumentāciju,
ierosināja izslēgt no Ādažu novada domes grāmatvedības bilances smilts krājumus 9’896 m3
apjomā, kopsummā par 6’927,20 LVL. Ir sagatavots attiecīgs lēmumprojekts.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 254 „Par smilts krājumu izslēgšanu no domes grāmatvedības
bilances”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.254 parakstīšanai.
19.Par amatu savienošanas atļaujām:
19.1. J.Popovam.
E.KĀPA informē par Jāņa Popova iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot Domes
Administratīvās komisijas locekļa amatu ar darbu SIA „BL Partneri”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 255 „Par amatu savienošanas atļauju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.255 parakstīšanai.
19.2. E.Verneram.
E.KĀPA informē par Edgara Vernera iesniegumu ar lūgumu savienot Domes Administratīvās
komisijas priekšsēdētāja amatu ar darbu (amatu) SIA „Tormanis un Partneri”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 256 „Par amatu savienošanas atļauju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.256 parakstīšanai.
19.3. J.Veinbergam;
E.KĀPA informē par Jāņa Veinberga iesniegumu ar lūgumu savienot Domes Administratīvās
komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar darbu (amatu) SIA „Pro Deal”, SIA „E & E
Finance”, SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” un SIA „MASK”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 257 „Par amatu savienošanas atļauju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.257 parakstīšanai.
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19.4. E.Garančam.
E.KĀPA informē par Edmunda Garanča iesniegumu ar lūgumu savienot Domes
Administratīvās komisijas locekļa amatu ar amatiem SIA „AD&EM”, SIA „Hants”, SIA
„HOS48”, SIA „Myrestate” un SIA „CH1”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 258 „Par amatu savienošanas atļauju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.258 parakstīšanai.
20. Informatīvs ziņojums par Pierīgas reģiona pašvaldībām.
G.PORIETIS iepazīstina deputātus ar pārskatu, kas sagatavots domes priekšsēdētāja
02.10.2013. uzdevumā. Pārskatā norādīti salīdzinošie dati par Pierīgas pašvaldību
organizāciju, atalgojumu, degvielas normām, kapitālsabiedrību pārraudzību komiteju darbu.
DOME pieņem informāciju zināšanai.
21. Informatīvs ziņojums par organizatoriskajām izmaiņām.
G.PORIETIS iepazīstina deputātus ar pārskatu par organizatoriskām izmaiņām, kas izstrādāts
saskaņā ar domes priekšsēdētāja 05.09.2013. rezolūciju, ar kuru uzdots nostiprināt izpildvaras
kapacitāti attīstības blokā, saimniecības blokā un klientu apkalpošanas jomā. Izvērtēt ar sportu
saistīto iestāžu efektivitāti.
Ir izstrādāti priekšlikumi izveidot Attīstības un saimniecības nodaļu, kas sastāv no
Saimniecības daļas, Attīstības daļas un Nekustamā īpašuma daļas.
17.26. U.Dambis atstāj sēdi.
Kancelejā izveidot jaunu struktūrvienību – Klientu apkalpošanas centru, kas darbu varētu
uzsākt no 2014.g. 1.februāra, līdz tam veicot pakalpojumu kataloga sagatavošanu,
organizatoriski – tehniskos darbus.
Sporta iestāžu efektivitātei viens no priekšlikumiem ir, ka PBJSS pārņem no Sporta centra
sporta pulciņus un trenerus, organizē sporta izglītību un interešu sportu. Sporta centrs pārņem no PBJSS Tautas sportu, administrē telpas, sniedz komercpakalpojumus. Perspektīvā
izveidot vienu iestādi „Ādažu Sporta skola”.
DOME pieņem informāciju zināšanai.
22. Informatīvs ziņojums par atlīdzības sistēmas pilnveidošanu.
G.PORIETIS informē deputātus par atalgojuma sistēmu pašvaldībā. Vēsturiski izveidojies, ka
darbinieku algas svārstās no 75 – 100 % no attiecīgajam amatam maksimāli pieļaujamās.
Secinājumi: atalgojuma sistēma nav taisnīga, jo neatkarīgi no darba kvalitātes, apjoma, alga
nemainās. Subjektīva novērtēšanas sistēma.
Diskusija par algu sistēmu, motivāciju.
M.SPRINDŽUKS uzskata, ka nav pareizi, ka Atlīdzības likums regulē arī pašvaldības – tas
nav motivējoši. Algu noteikšanā jāņem vērā rezultatīvie rādītāji.
L.RAISKUMA uzskata, ka amatalgas nevajadzētu grozīt, par tām ir vienojušies darba līgumā,
bet motivēt darbiniekus ar papildus bonusiem – piemaksām u.tt.
DOME pieņem informāciju zināšanai.
23. Par izmaiņām Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.
Ziņo I.PĒTERSONE. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 99.pantu, Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 8.punkta otro apakšpunktu, grozījumiem Izglītības
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likumā, Euro ieviešanas kārtības likumu, Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomes 27.09.2013. sēdes lēmumu, nepieciešams izdarīt grozījumus Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā. Ir sagatavots attiecīgs lēmumprojekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 259 „Par izmaiņām Pašvaldību iestādes „Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvalde” nolikumā.
2. Sagatavot lēmumu Nr.259 parakstīšanai.
24. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā.
Ziņo E.KĀPA. Ierosina domei pieņemt lēmumu iegūt pašvaldības īpašumā nekustamo
īpašumu - asfaltētu ceļa posmu 1,8099 ha platībā, kas atrodas Ūbeļu iela, Ādaži, Ādažu
novads. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 260 „Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.260 parakstīšanai.
SLĒGTĀ DAĻA
Informācija konfidenciāla.
..................................................................
Sēde slēgta 2013.gada 22.oktobrī, plkst. 18.15.
Domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

K.Kurzemniece
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