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

Nr. 3

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Domes sēdi vada: N.Zviedris
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 13 deputāti:
Artis
BRŪVERS,
Kerola
DĀVIDSONE,
Māris
SPRINDŽUKS,
Karīna
TINAMAGOMEDOVA, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA, Normunds ZVIEDRIS, Pēteris
BALZĀNS, Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Edvīns ŠĒPERS, Juris ANTONOVS .
No plkst. 14.10 sēdē piedalās P. PULTRAKS.
Sēdē nepiedalās: I.PĒTERSONE, U. DAMBIS.
Sēdē piedalās: domes administrācijas un iestāžu darbinieki: Everita KĀPA, Sarmīte MŪZE,
Vollijs KUKS, Silvis GRĪNBERGS, Dace MEDNIECE, Jānis TIĻČIKS, Laila RAISKUMA,
Pēteris SLUKA
Sēdi protokolē: Liene Lauska
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
N.ZVIEDRIS ierosina no darba kārtības izņemt 16. punktu.
Deputātiem iebildumu nav.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Zemes jautājumi.
1.1. Par zemes vienības platības precizēšanu.
1.2. Par adrešu piešķiršanu.
1.3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
1.3.1. Par nekustamo īpašumu „Celiņi”.
1.3.2. Par nekustamo īpašumu „Enduļu dambis”, „Bišu Drava”, „Tači”,
„Jauntači”, „Krūmlauki”, „Braki”.
1.4. Par zemes vienību atdalīšanu.
1.5. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
2. Teritorijas plānošanas jautājumi.
2.1. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
2.1.1.Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Lāceņu ielā 1 detālplānojuma
apstiprināšana.
2.2. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
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2.2.1. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā „Petriķēni”, „Petriķi”, „Jaunslejas”
un „Slejas” detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai.
2.3. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
2.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Koku ielā 16 zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana, ietverot
projektā skartos īpašumus.
2.3.2. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā Kastaņu ielā 53 zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana, ietverot
projektā skartos īpašumus.
2.4. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
2.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 42 zemes ierīcības
projekta apstiprināšana.
2.4.2. Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā „Inči” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
3. Par saistošiem noteikumiem par biedrību finansējumu.
4. Par grozījumiem lēmumos par dalību projektos.
4.1. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 305 „Par dalību projektā „Digitālo
klavieru iegāde Ādažu vidusskolai”.
4.2. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 306 „Par dalību projektā „Eiropas
multivides centra izveide Ādažu vidusskolā”.
4.3. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 303 „Par dalību projektā „Mūzikas
instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam orķestrim”.
4.4. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 304 „Par dalību projektā „Mūzikas
instrumentu un apskaņošanas aprīkojuma iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādei””.
5. Par koku ciršanas publisko apspriešanu.
6. Par dalību projektā „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana” .
7. Par patvaļīgi uzbūvētu kiosku nojaukšanu uz Ādažu novada domei piederošā zemes
gabala Gaujas ielā 7.
8. Atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” nolikuma
apstiprināšana.
9. Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā.
10. Par Sporta centra telpu piešķiršanu Futbola skolai „Ādažu Rakari” bez atlīdzības.
11. Par domes Administrācijas struktūrvienību reorganizāciju.
12. Par grozījumiem noteikumos.
13. Par grozījumiem lēmumā „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām
2014. gadā”.
14. Par grozījumiem pašvaldības Nolikumā.
15. Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā.
16. (svītrots).
17. Par Noteikumiem par komandējumiem.
18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Carnikavas pašvaldību par koplietošanas
meliorācijas sistēmas uzturēšanu.
19. Par atlaišanas pabalsta izmaksu Mārim Sprindžukam.
20. Par atbrīvošanu no amata.
21. Par vienreizēja neatmaksājama pabalsta piešķiršanu.
22. Informācija par kapitālsabiedrību budžetu plāniem 2014.gadam.
-SLĒGTĀ DAĻA-

23. Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo platību.
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1. Zemes jautājumi.
ZIŅO V.KUKS:
1.1.Par zemes vienības platības precizēšanu.
Pamatojoties uz Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem
datiem par zemes vienību platībām un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 8.panta
2.punktu, 57.panta 1.punktu un 84.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2007.gada 27.novembra sēdes Nr.13, p.4.2.1. lēmumu
un Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai”, p.3.1.88. noteikto Rasiņu iela, Ādaži , zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8044 010 0214 kļūdaini noteikto platību (0,83 ha), nosakot to- 0,085 ha.
1.2.Noteikt, ka veicot kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt precizēta.
1.2.Par adrešu piešķiršanu.
Ādažu novada dome izvērtēja Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas 2014.gada
30.janvāra vēstules Nr.2-04.1-R/144 „Par adrešu datu kārtošanu” pielikumā esošo informāciju
par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto vienādu adresācijas
objektu neatbilstību Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296
“Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9.un 6.2. apakšpunktu prasībām.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9. apakšpunktu, kas nosaka, ka adresācijas objekts ir dzīvošanai,
saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa
un 6.2.apakšpunktu, kas nosaka, ka katram adresācijas objektam piešķir vienu adresi,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1.1. Piešķirt nekustamā īpašuma Jaunkūlas-2 (kadastra Nr.8044 010 0036) zemei un ar to
funkcionāli sais¬tītajām ēkām jaunu adresi: Jaunkūlu iela 23, Ādaži, Ādažu nov.
1.2. Piešķirt nekustamā īpašuma Jaunkūlas iela 23 būvei (veikals) ar kadastra apzīmējumu
8044 010 0036 005 jaunu adresi: Jaunkūlu iela 23A, Ādaži, Ādažu nov.
1.3. Likvidēt īpašuma nosaukumu Jaunkūlas -2 un adresi „Jaunkūlas 2”, Ādaži, Ādažu nov.
2. Piešķirt nekustamā īpašuma Kalnarozes būvei (dzīvojamā ēka) ar kadastra apzīmējumu
8044 011 0037 002 jaunu adresi: „Kalnarozes A”, Ādaži, Ādažu nov.
.3. Piešķirt nekustamā īpašuma Kalnsētas būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu
8044 013 0157 002 jaunu adresi: „Kalnsētas A”, Baltezers, Ādažu nov.
4. Piešķirt nekustamā īpašuma Kurši būvei (vasaras atpūtas māja) ar kadastra apzīmējumu
8044 009 0008 005 jaunu adresi: „Kurši A”, Atari, Ādažu nov.
5. Piešķirt nekustamā īpašuma Medzābaki 2 būvei (atpūtas ēka) ar kadastra apzīmējumu
8044 001 0020 002 jaunu adresi: „Medzābaki 2A”, Ādažu nov.
6. Piešķirt nekustamā īpašuma Rogas būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu 8044
013 0062 002 jaunu adresi: „Rogas A”, Baltezers, Ādažu nov.
7. Piešķirt nekustamā īpašuma Sengauja būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu
8044 006 0032 004 jaunu adresi: „Sengauja A”, Iļķene, Ādažu nov.
8. Piešķirt nekustamā īpašuma Sengauja būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu
8044 006 0032 011 jaunu adresi: „Sengauja B”, Iļķene, Ādažu nov.
9.Piešķirt nekustamā īpašuma Sūkņu stacija Baltezers būvei (klubs) ar kadastra apzīmējumu
8044 013 0274 006 jaunu adresi: „Sūkņu stacija Baltezers A”, Baltezers, Ādažu nov.
10.Piešķirt nekustamā īpašuma Sūkņu stacija Baltezers būvei (pirts) ar kadastra apzīmējumu
8044 013 0274 007 jaunu adresi: „Sūkņu stacija Baltezers B”, Baltezers, Ādažu nov.
11. Piešķirt nekustamā īpašuma Vecštāles būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu
8044 006 0008 005 jaunu adresi: „Vecštāles A”, Iļķene, Ādažu nov.
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12. Piešķirt nekustamā īpašuma Vecvārnas būvei (vasaras dzīvojamā ēka) ar kadastra
apzīmējumu 8044 001 0003 002 jaunu adresi: „Vecvārnas A”, Divezeri, Ādažu nov.
13. Piešķirt nekustamā īpašuma Viesturi būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra apzīmējumu
8044 008 0145 012 jaunu adresi: „Viesturi A”, Ādaži, Ādažu nov.
14. Piešķirt nekustamā īpašuma Bērzu gatve 11 būvei (pirts) ar kadastra apzīmējumu 8044
002 0193 001 jaunu adresi: Bērzu gatve 11A, Kadaga, Ādažu nov.
15. Piešķirt nekustamā īpašuma Pļavu iela 15 būvei (veikals) ar kadastra apzīmējumu 8044
007 0063 005 jaunu adresi: Pļavu iela 15A, Ādaži, Ādažu nov.
16. Piešķirt nekustamā īpašuma Rīgas gatve 31 būvei (kafejnīca) ar kadastra apzīmējumu
8044 007 0084 002 jaunu adresi: Rīgas gatve 31A, Ādaži, Ādažu nov.
17. Piešķirt nekustamā īpašuma Rīgas gatve 39 būvei (tirdzniecības kiosks) ar kadastra
apzīmējumu 8044 007 0037 004 jaunu adresi: Rīgas gatve 39A, Ādaži, Ādažu nov.
18. Piešķirt nekustamā īpašuma Rīgas gatve 47 būvei (kiosks) ar kadastra apzīmējumu 8044
007 0041 004 jaunu adresi: Rīgas gatve 47A, Ādaži, Ādažu nov.
19. Piešķirt nekustamā īpašuma Rīgas gatve 51 būvei (transformatoru apakšstacija un
veikals) ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0363 005 jaunu adresi: Rīgas gatve 51A,
Ādaži, Ādažu nov.
20. Piešķirt nekustamā īpašuma Saules iela 12 būvei (kiosks) ar kadastra apzīmējumu 8044
007 0263 002 jaunu adresi: Saules iela 12A, Ādaži, Ādažu nov.
21. Piešķirt nekustamā īpašuma Ziedu iela 1A būvei (dzīvojamā māja) ar kadastra
apzīmējumu 8044 007 0164 002 jaunu adresi: Ziedu iela 1B, Ādaži, Ādažu nov.
1.3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
1.3.1. Ādažu novada dome izskatīja (vārds, uzvārds) 2014.gada 6.februāra iesniegumu ( Reģ.
Nr. ADM/1-18/14/554) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, noteikšanu nekustamā īpašuma „Celiņi” zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0027 daļai 0,3915 ha platībā.
Pamatojoties uz (vārds, uzvārds) un Akciju sabiedrības „VIRŠI A” 24.01.2014. Vienošanās
par 28.03.2013. „Celiņi” zemes nomas līguma ar apbūves tiesībām darbības izbeigšanu un
Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
17.5. un 18. punktiem,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma „Celiņi” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0027
1,7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbībā ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101.
1.3.2. 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” 14.1., 17.4., 17.6. un 18. Punktiem.
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1.Noteikt nekustamā īpašuma „Eduļu dambis” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
8044 012 0408 (platība 4,06 ha) un 8044 012 0409 (platība 1,68 ha) nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi- upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu
nostiprināšanas būvju apbūve, lietošanas mērķa kods 1202.
2. Noteikt nekustamā īpašuma „Bišu Drava” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044
004 0048 daļai 0,47 ha platībā papildus nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- upju un
kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve,
lietošanas mērķa kods 1202.
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3. Noteikt nekustamā īpašuma „Tači” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004
0034 daļai 0,29 ha platībā papildus nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- upju un kanālu,
ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve, lietošanas
mērķa kods 1202.
4. Noteikt nekustamā īpašuma „Jauntači” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004
0053 daļai 0,11 ha platībā papildus nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- upju un kanālu,
ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve, lietošanas
mērķa kods 1202.
5. Noteikt nekustamā īpašuma „Krūmlauki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044
004 0353 daļai 0,09 ha platībā papildus nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- upju un
kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve,
lietošanas mērķa kods 1202.
6. Noteikt nekustamā īpašuma „Braki” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004
0062 daļai 0,58 ha platībā papildus nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- upju un kanālu,
ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un krastu nostiprināšanas būvju apbūve, lietošanas
mērķa kods 1202.
1.4.Par zemes vienību atdalīšanu.
Ādažu novada dome izskatīja (vārds, uzvārds) 2014.gada 11.februāra iesniegumu
(reģ.Nr.ADM/1-18/14/611) ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Lauciņi” zemes
vienību ar kadastra apzīmējumu 80440030051 un piešķirt atdalāmajam zemes gabalam jaunu
adresi „Jaunlauki”.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.10.un 12.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu
Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas
mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Lauciņi” (kadastra Nr. 8044 003 0051), atdalot no
īpašuma zemes vienību 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0051.
2. Piešķirt atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes vienībai 8,2 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8044 003 0051 jaunu adresi (nosaukumu) : „Jaunlauki” , Eimuri, Ādažu nov.
3. Saglabāt atdalāmajai zemes vienībai 8,2 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0051
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101.
1.5.Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā
1.5.1.Ādažu novada dome izskatīja Latvijas Republikas nepilsones (vārds, uzvārds)
2014.gada 3.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/504) par domes piekrišanu
nekustamā īpašuma Jāņogu iela 15 zemes 1 /2 domājamās daļas 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Latvijas Republikas nepilsone (vārds, uzvārds), (personas kods), iegūst īpašumā
1/2 (vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma Jāņogu iela 15, Kadaga, Ādažu nov.
zemesgabala 0,2655 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 002 0247)
dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.
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1.5.2. Ādažu novada dome izskatīja Latvijas Republikas pilsones (vārds, uzvārds) 2014.gada
13.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/665) par domes piekrišanu nekustamā
īpašuma Kanāla iela 6C zemes 1 /2 domājamās daļas reģistrācijai zemesgrāmatā uz Itālijas
Republikas pilsoņa (vārds, uzvārds) vārda 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Itālijas Republikas pilsonis (vārds, uzvārds) iegūst īpašumā 1/2 (vienu otro)
domājamo daļu no nekustamā īpašuma Kanāla iela 6C, Alderi, Ādažu nov. zemesgabala
0,1481ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 014 00180) dzīvojamās mājas
uzturēšanai.
1.5.3. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds), (deklarētā
dzīvesvieta), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds), 2014.gada
17.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/686) par domes piekrišanu 27110
/115610domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā
reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1977.gada 30.maijā,
iegūst īpašumā 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
1.5.4. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds),
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/699) par domes piekrišanu
27110/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā
reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1953.gada 03.janvārī,
iegūst īpašumā 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
1.5.5. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds,
uzvārds)2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/701) par domes
piekrišanu 27110/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31
ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
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Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1978.gada 23.decembrī,
iegūst īpašumā 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
1.5.6. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds)
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/697) par domes piekrišanu
27110/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā
reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1962.gada 07.martā,
iegūst īpašumā 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
1.5.7. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds)
pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds) 2014.gada 17.februāra
iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/14/695) par domes piekrišanu 27110/115610 domājamās
daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā
saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu
izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, kā arī ņemot vērā, ka jautājums 16.04.2013.
tika izskatīts un atbalstīts domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai.
1.5.8. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds)
pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds)2014.gada 17.februāra
iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/14/694) par domes piekrišanu 27110/115610 domājamās
daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā
saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu
izskatīšanas kārtību.
pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1975.gada 27.janvārī,
iegūst īpašumā 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
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Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
1.5.9. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds), dzīvojoša
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds)
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/702) par domes piekrišanu
27110/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Baltezera ciema „Čiekurkrasti” zemes
1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1955.gada 27.aprīlī,
iegūst īpašumā 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
1.5.10. Ādažu novada dome izskatīja Kazahstānas Republikas pilsoņa (vārds, uzvārds)
pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds) 2014.gada 17.februāra
iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/14/700) par domes piekrišanu 27110/115610 domājamās
daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā
saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu
izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Kazahstānas Republikas pilsonis (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst
īpašumā 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers
(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
uzturēšanai.
1.5.11. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsones (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds,
uzvārds)2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/682) par domes piekrišanu
27110/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31
ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas uzturēšanai.
1.5.12. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsones (vārds, uzvārds),
(dzimšanas dati), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds),
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/704) par domes piekrišanu
1378/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31
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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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
1378/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.15 uzturēšanai.
1.5.13. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsones (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds)
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/709) par domes piekrišanu
1296/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers, zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
1296/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.9 un
garāžas uzturēšanai.
1.5.14. Ādažu novada dome izskatīja Kazahstānas Republikas pilsones (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds)
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/706) par domes piekrišanu
1031/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31
ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Kazastānas Republikas pilsone (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
1031/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.7 uzturēšanai.
1.5.15. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds,
uzvārds)2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/703) par domes piekrišanu
964/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
964/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
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Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.26 un
garāžas uzturēšanai.
1.5.16.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds)
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/705) par domes piekrišanu
862/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), (vārds, uzvārds), iegūst īpašumā
862/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.4 un
garāžas uzturēšanai.
1.5.17.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarnieka SIA „NERE E” pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds)
2014.gada 17.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/682) par domes piekrišanu
1181/115610 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31
ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku
apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), (vārds, uzvārds), iegūst īpašumā
1181/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.54 uzturēšanai.
1.5.18.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarotās personas (vārds, uzvārds)2014.gada 17.februāra iesniegumu
(reģ. Nr.ADM/1-18/14/712) par domes piekrišanu 34/100 domājamo daļu no nekustamā
īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1494/115610 un 27110/115610
domājamām 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
34/100 domājamo daļu
no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 1494/115610 un 27110/115610 domājamām
daļām dzīvokļa īpašuma Nr.34 un garāžas uzturēšanai.
1.5.19.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsones (vārds, uzvārds),
(dzimšanas dati), pilnvarotās personas (vārds, uzvārds) 2014.gada 17.februāra iesniegumu
(reģ. Nr. ADM/1-18/14/710) par domes piekrišanu 66/100 domājamo daļu no nekustamā
īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1494/115610 un 27110/115610
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domājamām daļām 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone (vārds, uzvārds), (dzīvesvietas adrese), iegūst
īpašumā 66/100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 1494/115610 un 27110/115610 domājamām
daļām dzīvokļa īpašuma Nr.34 un garāžas uzturēšanai
1.5.20.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarotās personas (vārds, uzvārds) 2014.gada 17.februāra
iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/713) par domes piekrišanu 50/100 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1183/115610 un
27110/115610 domājamām 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), (dzīvesvietas adrese), iegūst
īpašumā 50/100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 1183/115610 un 27110/115610 domājamām
daļām dzīvokļa īpašuma Nr.38 un garāžas uzturēšanai.
1.5.21.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsones (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarotās personas (vārds, uzvārds) 2014.gada 17.februāra
iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/698) par domes piekrišanu 50/100 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1183/115610 domājamās
daļas 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone (vārds, uzvārds), dzimusi 1960.gada 19.janvārī,
iegūst īpašumā 50/100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers
(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 1183/115610 un 27110/115610
domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr.38 un garāžas uzturēšanai.
1.5.22.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarotās personas (vārds, uzvārds) 2014.gada 17.februāra
iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/688) par domes piekrišanu 50/100 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1182/115610 un
27110/115610 domājamām daļām 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
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Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1963.gada 14.maijā, iegūst
īpašumā 50/100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra
Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 1182/115610 un 27110/115610 domājamām
daļām dzīvokļa īpašuma Nr.36 un garāžas uzturēšanai
1.5.23.Ādažu novada dome izskatīja Kazahstānas Republikas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarotās personas (vārds, uzvārds) 2014.gada 17.februāra
iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/711 par domes piekrišanu 50/100 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā 1182/115610 un
27110/115610 domājamām daļām 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Kazahstānas Republikas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1963.gada 8.aprīlī,
iegūst īpašumā 50/100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers
(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā 1182/115610 un 27110/115610
domājamām daļām dzīvokļa īpašuma Nr.36 un garāžas uzturēšanai.
1.5.24.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), 2014.gada 19.februāra iesniegumu (reģ. Nr.ADM/1-18/14/732) par
domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers, zemes 1,31 ha platībā
1274/115610 un 27110/115610 domājamo daļu 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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), dzimis 1971.gada 21.martā,
iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203)
zemesgabala 1,31 ha platībā 1274/115610 un 27110/115610 domājamās daļas dzīvokļa
īpašuma Nr.35 un garāžas uzturēšanai.
1.5.25.Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarotās personas (vārds, uzvārds) 2014.gada 19.februāra
iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/14/733) par domes piekrišanu 1227/115610 domājamās
daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai
zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto
darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis (vārds, uzvārds), (dzīvesvietas adrese), iegūst
īpašumā 1227/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers
(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.51 uzturēšanai.
1.5.26. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsones (vārds, uzvārds),
(dzīvesvietas adrese), pilnvarotā pārstāvja (vārds, uzvārds) 2014.gada 25.februāra iesniegumu
(reģ. Nr. ADM/1-18/14/836) par domes piekrišanu 1421/115610 un 27110/115610 domājamo
daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers, zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai
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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”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsone (vārds, uzvārds), (dzīvesvietas adrese), iegūst
īpašumā 1421/115610 un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma
„Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa
īpašuma Nr.50 un garāžas uzturēšanai.
Plkst. 14:10 ierodas P.Pultraks
2. Teritorijas plānošanas jautājumi.
2.1. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
2.1.1.Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Lāceņu ielā 1 detālplānojuma apstiprināšana.
ZIŅO S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts no SIA „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas
iela 13-93, Rīga; reģ.Nr.40003930560) iesniegums 04.02.2014. Nr.1.-2.1/7 (reģ. Nr. ADM/118/14/541-M; 06.02.2014.) pievienoto Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma
Lāceņu ielā 1 detālplānojuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 34 „.Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma
Lāceņu ielā 1 detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 34 parakstīšanai.
2.2. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
2.2.1. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā „Petriķēni”, „Petriķi”, „Jaunslejas” un
„Slejas” detālplānojuma projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai.
ZIŅO S.GRĪNBERGS. Informē, ka ir saņemts SIA „Rīgers” (adrese: Skolas iela 21-203, Rīga
LV-1010) 30.01.2014. iesniegums (reģ.Nr.ADM/1-18/14/459-R) ar lūgumu izskatīt un
pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu „Petriķēni”, „Petriķi”, „Jaunslejas” un „Slejas” 1. un
2. z.v. detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr.35 „Par Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamo īpašumu
„Petriķēni”, „Petriķi”, „Jaunslejas” un „Slejas” 1. un 2. z.v. detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 35 parakstīšanai.
2.3. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
2.3.1. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ādažu
novadā, Ādažu ciemā, Koku ielā 16
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts ( vārds, uzvārds), (dzīvesvietas adrese) (05.02.2014.
pieteikums (reģ.Nr. ADM/1-18/14/327-B, 05.02.2014.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes
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ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku ielā 16 (kad. apz. 8044 008 0439) ar mērķi
veikt zemesgabala sadalīšanu un robežu pārkārtošanu ar īpašumu Skuju ielā 11 saskaņā ar
pievienoto shēmu. Jautājums tika izskatīt s Attīstības komitejā.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”–nav, „atturas”– 1(V.BULĀNS), DOME
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 36 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Koku ielā 16”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 36 un 37 parakstīšanai.
2.3.2.Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā Kastaņu ielā 53 zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana, ietverot projektā skartos
īpašumus.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Loggers” (adrese: Lāčplēša iela 104-16, Rīga)
06.02.2014. pieteikums (reģ. Nr. ADM/1-18/14/549-L, 06.02.2014.) ar lūgumu atļaut izstrādāt
zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Kastaņu ielā 53 (kad. apz. 8044 012 0464)
ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu saskaņā ar pievienoto shēmu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”–nav, „atturas”– nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 38 un 39 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Garkalnes ciemā, Kastaņu ielā 53”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 38 un 39 parakstīšanai.

2.4. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
2.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 42 zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Metrum” (adrese: Kr.Valdemāra iela 8-10, Rīga
LV-1010) 15.01.2014. iesniegums Nr.36/a/10-2014 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/352-M;
23.01.2014.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 42 (kad. apz. 8044 007 0250).
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”–nav, „atturas”– nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 40 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 42 apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 40 parakstīšanai.
2.4.2.Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā „Inči” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „Topohaus” (adrese: Dārza iela 38-102, Rīga LV1083) 05.02.2014. iesniegums (reģ.Nr.ADM/1-18/14/534-T; 05.02.2014.) ar lūgumu izskatīt
un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam
īpašumam „Inči” (kad. apz. 8044 003 0087).
Atklāti balsojot, ar 13balsīm „par”, „pret”–nav, „atturas”– nav, DOME NOLEMJ:
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1. Pieņemt lēmumu Nr. 41 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Stapriņu ciema
nekustamajam īpašumam „Inči” apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 41 parakstīšanai.
3. Par saistošiem noteikumiem par biedrību finansējumu.
ZIŅO E.KĀPA. Informē, ka noteikumi tapuši, jo budžetā ir iestrādāts jautājums par biedrības
finansēšanu. Izstrādātie noteikumi tika izskatīti Finanšu un tautsaimniecības komitejā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 saistošos noteikumus par Ādažu novada
pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sabiedriski nozīmīgiem projektiem (pasākumiem).
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.4 parakstīšanai.
4. Par grozījumiem lēmumos par dalību projektos.
4.1. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 305 „Par dalību projektā „Digitālo
klavieru iegāde Ādažu vidusskolai”.
ZIŅO L.PUMPURE. Informē, ka digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai tika akceptēta
jau 2013.gada decembra mēnesī. Ir nepieciešams veikt grozījumus 17.12.2013. lēmumā Nr.
305 „Par dalību projektā „Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai”, summa ir mazāka
nekā tika apstiprināta.
Atklāti balsojot, ar 13balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 42 „Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 305 „Par dalību
projektā „Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai””.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 42 parakstīšanai.
4.2. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 306 „Par dalību projektā „Eiropas
multivides centra izveide Ādažu vidusskolā”.
ZIŅO L.PUMPURE. Informē, ka nepieciešams veikt grozījumu arī 17.12.2013. lēmumā Nr.
306 „Par dalību projektā „Eiropas multivides centra izveide Ādažu vidusskolā”, summa ir
mazāka nekā tika apstiprināta.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 43 „Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 306 „Par dalību
projektā „Eiropas multivides centra izveide Ādažu vidusskolā””.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 43 parakstīšanai.
4.3. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 303 „Par dalību projektā „Mūzikas
instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam orķestrim”.
ZIŅO L.PUMPURE. Informē, ka nepieciešams veikt grozījums arī 17.12.2013. lēmumā
Nr.303 „Par dalību projektā „Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam orķestrim”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
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1. Pieņemt lēmumu Nr. 44 „”Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 303 „Par dalību
projektā „Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam orķestrim”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 44 parakstīšanai.
4.4. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 304 „Par dalību projektā „Mūzikas
instrumentu un apskaņošanas aprīkojuma iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādei””.
ZIŅO L.PUMPURE. Informē, ka nepieciešams veikt grozījumus 17.12.2013. lēmumā Nr. 303
„Par dalību projektā „Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam orķestrim”, jo
summa ir par 200 eiro lielāka.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 45 „Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 304 „Par dalību
projektā „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas aprīkojuma iegāde Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādei””.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 45 parakstīšanai.
5. Par koku ciršanas publisko apspriešanu.
ZIŅO D.MEDNIECE. Informē, ka Ādažu novada dome 11.02.2014 Attīstības jautājumu
komitejas sēdē ir izskatījusi Ādažu novada domes Attīstības daļas vadītājas Kristīnes
Žukovskas ziņojumu par izstrādātajiem Ādažu novada maģistrālo ielu rekonstrukcijas
projektiem.
Ņemot vērā būvniecības ieceri un saskaņā ar 25.09.2012. Ādažu novada domes saistošo
noteikumu Nr.31. Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā 9.punktu - Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja
Ādažu novada teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana publiski pieejamos objektos.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 46 „Par publisko apspriešanu koku ciršanai Ādažu novada maģistrālo
ceļu nodalījumos”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 46 parakstīšanai.
6. Par dalību projektā „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana” .
ZIŅO K. MIĶELSONE. Informē, ka apsekojot un izvērtējot Ādažu novada pašvaldības
īpašumā esošā nekustamā īpašuma „Vējpriedes”, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra Nr. 8044
008 0203, daļas – publiskās pludmales pie ūdenstilpes „Vējupe” faktisko stāvokli dabā un
labiekārtošanas iespējas, ir nepieciešams veikt ūdenstilpnes „Vējupe” publiskās pludmales
labiekārtošanu, realizējot to projekta veidā, lai izveidotu iedzīvotājiem drošu infrastruktūru un
labiekārtotu vidi brīvā laika pavadīšanai publiskajā pludmalē - biedrības „Gaujas Partnerība”
darbības teritorijā, sekmējot tās pilnveidošanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Ādažu
novada iedzīvotājiem.
Piebilst, ja projektā neiekļauj ūdenstilpē „Vējupe” paredzēto strūklaku, tad ir lielākas iespējas
saņemt LAD atbalstu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 47 „Par dalību projektā „Vējupes publiskās pludmales
labiekārtošana””.
16

2. Sagatavot lēmumu Nr. 47 parakstīšanai.
7. Par patvaļīgi uzbūvētu kiosku nojaukšanu uz Ādažu novada domei piederošā
zemes gabala Gaujas ielā 7.
ZIŅO K.BERĶE. Informē, ka 2014.gada 11.februāra Ādažu novada domes Attīstības
komitejas sēdē tika skatīts jautājums par esošo situāciju Ādažu novada pašvaldībai piederošā
zemes gabala Gaujas ielā 7 (kadastra Nr. 8044 007 0364) un tika prezentēti iegūtie rezultāti
par zemes gabalā izvietoto tirdzniecības kiosku īpašnieku un nomnieku viedokļiem.
Atklāti balsojot, ar 11balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-2( J.ANTONOVS, V.BULĀNS),
DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 48 „Par patvaļīgi uzbūvētu kiosku nojaukšanu uz Ādažu novada
domei piederošā zemes gabala Gaujas ielā 7 ”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 48 parakstīšanai.
8. Atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” nolikuma
apstiprināšana.
ZIŅO K.BERĶE. Informē, ka konkurss iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”
norisinās jau piekto gadu, trīs gadus konkurss norisinājās ar Nīderlandes atbalstu, un divus
gadus konkursu rīko patstāvīgi. ka no deputātiem tika saņemti priekšlikumi par komisijas
sastāvu.
J.RUKS ierosina „Sabiedrība ar dvēseli” nolikumā 6.8.punktā mainīt skaitli „11” uz vārdu
„nākamos”, jo uzskata, ka nav pamata ierobežot objektu skaitu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Izdarīt grozījumus saskaņā ar norunāto.
2. Apstiprināt Atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”
nolikumu.
3. Sagatavot „Atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”
nolikumu” parakstīšanai.
9. Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā.
ZIŅO P.SLUKA. Informē, ka nepieciešams apstiprināt lēmumu „Par maksas pakalpojumu un
nomas maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā”, jo maksas bija izteiktas latos, tagad tās
jāizsaka eiro.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 49 „Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu
sporta centrā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 49 parakstīšanai.
10. Par Sporta centra telpu piešķiršanu Futbola skolai „Ādažu Rakari” bez
atlīdzības.
ZIŅO P.SLUKA. Informē, ka izskatīts biedrības „Futbola skola „Garkalne” (reģ. Nr.
40008161502, juridiskā adrese: Priežu iela 23A, Garkalne, Garkalnes novads)
struktūrvienības Futbola skola „Ādažu rakari”, (adrese: Pirmā iela 42, Ādaži, Ādažu novads)
iesniegums ar lūgumu piešķirt sporta zāli futbola skolas „Ādažu rakari” organizētajiem
treniņiem bez maksas, jo pašlaik futbola skolā Ādažos darbojas 50 Ādažos deklarētie bērni.
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Atgādina, ka jautājums tika izskatīts Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 11balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-2(L.PUMPURE, V.BULĀNS),
DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 50 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 50 parakstīšanai.
11. Par domes Administrācijas struktūrvienību reorganizāciju.
ZIŅO L.RAISKUMA. Informē, ka nepieciešams izdarīt grozījumus Ādažu novada domes
2014.gada 28.janvāra domes lēmumā Nr.33 „Par Administrācijas struktūrvienību
reorganizāciju un restrukturizāciju”. Priekšlikums izslēgt no Attīstības un informācijas daļas
amatu „Sabiedrisko attiecību vadītājs/laikraksta redaktors” un amatu „Projektu vadītāja
asistents”. Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs ir atsevišķi un izveidot jaunu amata vienību
Kancelejas sastāvā „Lietvedības sekretāre” Klientu apkalpošanas centra darbības
nodrošināšanai.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-1 (A.KEIŠA), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 51 „Par domes Administrācijas struktūrvienību reorganizāciju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 51 parakstīšanai.
12.Par grozījumiem noteikumos.
ZIŅO L.RAISKUMA. Informē, ka ir izstrādāti grozījumi Ādažu novada pašvaldības
2011.gada 26.jūlija Noteikumos par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu
segšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem. Grozījumu
būtība ir paplašināt loku, kuri var piedalīties pašvaldības apmaksātā kvalifikācijas celšanā,
iekļaujot šajā skaitā arī deputātus. Jautājums tika izskatīt Finanšu un tautsaimniecības
komitejā un tika atbalstīts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt grozījumu veikšanu „Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 2011.gada 26.jūlija
Noteikumos par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas kārtību
Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”.
2. Sagatavot grozījumus parakstīšanai.
13. Par grozījumiem lēmumā „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku
mēnešalgām 2014. gadā”.
ZIŅO L.RAISKUMA. Informē, ka grozījumus nepieciešams veikt, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8. punktu un 13. punktu, „Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” 2.panta pirmās daļas 14. punktu,
Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1651 „Noteikumi par valsts un
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu, kvalifikācijas pakāpēm un
to noteikšanas kārtību”, Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075
"Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs", kā arī, lai nodrošinātu Ādažu novada
pašvaldības finanšu līdzekļu efektīvu izmantošanu, uzlabotu normatīvajos aktos noteikto
pašvaldības funkciju izpildi un nodrošinātu augsti kvalificētus un kompetentus darbiniekus,
Jautājums tika izskatīts un atbalstīts domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas
(18.02.2014.) sēdē.
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 52 „Par grozījumiem lēmumā „Par pašvaldības amatpersonu un
darbinieku mēnešalgām 2014. gadā””.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 52 parakstīšanai.
14. Par grozījumiem pašvaldības Nolikumā.
ZIŅO E.KĀPA. Informē par sagatavotajiem grozījumiem pašvaldības Nolikumā saistībā
administrācijas reorganizāciju un to, ka Attīstības komitejas sēdē izskatīja jautājumu par
deleģējumu Būvvaldei izdot administratīvos aktus saistībā ar adrešu piešķiršanu un zemes
lietošanas mērķa noteikšanu
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23.
jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums””.
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr.5 parakstīšanai.
15. Par grozījumiem Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā.
ZIŅO G.PORIETIS. Iepazīstina ar veiktajiem grozījumiem pašvaldības Nolikumā, kuri tika
izskatīti Attīstības komitejas sēdē (18.02.2014).
Ir sagatavots attiecīgo grozījumu projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt „Grozījumi Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā”.
2. Sagatavot „Grozījumi Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā” parakstīšanai.
16. (svītrots no dienas kārtības).
17. Par Noteikumiem par komandējumiem.
ZIŅO G.PORIETIS. Informē, ka ir izstrādāti Noteikumi par komandējumiem un darba
braucieniem. Noteikts kā komandējumu pieteikt, kā saņemt dienas naudu, vienīgais domes
priekšsēdētājs var saņemt par 20 % lielāku dienas naudu, ja dome pieņem šādu lēmumu. Kā
arī noteikts, ka jāiesniedz atskaite par komandējuma lietderīgumu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt noteikumus „NOTEIKUMI par komandējumiem un darba braucieniem”.
2. Sagatavot noteikumus „NOTEIKUMI par komandējumiem un darba braucieniem”
parakstīšanai.
18. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Carnikavas pašvaldību par koplietošanas
meliorācijas sistēmas uzturēšanu.
ZIŅO S.VOITEHOVIČA. Informē, ka jautājums tika izskatīts Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejā (18.03.2014).
Šobrīd jautājums vai sagatavoto līguma projektu nosūtam Carnikavai.
M.SPRINDŽUKS atgādina, ka Carnikava prasa, lai tiktu samaksāts parāds par iepriekšējo
periodu, kad grāvji tika tīrīti.
J.RUKS, ja grāvjus tīra, tad viņiem būtu jābūt tukšiem.
P.BALZĀNS ierosina šajā jautājumā pieaicināt ekspertu.
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S.VOITEHOVIČA. Pēc meliorācijas darba grupas sanāksmes, esam vienojušies, ka
Carnikavai ir jānodrošina vasaras pusgada vidējais ūdens līmenis, ko nepieciešams nodrošināt
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs. Taču Carnikava mums to nespēs nodrošināt, jo šobrīd
sūkņu stacijā ūdens līmenis tiek turēts apmēram par 1.5 m. B.S. augstāks, kā tas būtu
nepieciešams.
M. SPRINDŽUKS. Jāņem vērā, ka šobrīd, šīs nav lauksaimniecībā intensīvi izmantojamās
zemes.
J.TIĻČIKS. Vasaras pusgada vidējo ūdens līmeni nepieciešams nodrošināt monitoringa
stacijās, kuras atrodas pie robežas Carnikava- Ādaži, līdz ar to lai nodrošinātu šo ūdens
līmeni, Carnikavai ir nepieciešams iztīrīt savus grāvjus līdz robežai.
N.ZVIEDRIS. Sagatavoto līguma projektu nosūtam Carnikavai.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 53 „Par sadarbības līguma slēgšanu par koplietošanas meliorācijas
sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību”.
2. Sagatavot lēmumu Nr.53 parakstīšanai
19. Par atlaišanas pabalsta izmaksu Mārim Sprindžukam.
ZIŅO L.RAISKUMA. Informē, ka Ādažu novada dome izskatīja deputāta Māra Sprindžuka
2014.gada 18.februāra iesniegumu ar lūgumu izmaksāt atlaišanas pabalstu sakarā ar
atbrīvošanu no domes priekšsēdētāja amata 28.01.2014. un apstākli, ka līdz šim algotu darbu
nestrādā. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 5.panta piekto daļu, Valsts un pašvaldību
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu,
Ādažu novada domei jāizmaksā deputātam Mārim Sprindžukam atlaišanas pabalstu vienas
mēnešalgas apmērā.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-1 (M.SPRINDŽUKS), DOME
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 54 „ Par atlaišanas pabalsta izmaksu Mārim Sprindžukam”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 54 parakstīšanai.
20. Par atbrīvošanu no amata.
ZIŅO E.KĀPA. Informē, ka saņemts 2013.gada 14. decembra iesniegums ADM/118/13/4820 ar lūgumu atbrīvot A.Veipu no Nepilngadīgo lietu komisijas locekļa
pienākumiem.
Atklāti balsojot, ar 13balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 55 „Par atbrīvošanu no amata”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 55 parakstīšanai.
21. Par vienreizēja neatmaksājama pabalsta piešķiršanu.
ZIŅO I.ROZE. Informē, ka Ādažu novada dome izskatīja (vārds, uzvārds) ,(dzīvesvietas
adrese), 30.01.2014. iesniegumu ar lūgumu piešķirt pabalstu sakarā ar ugunsgrēku dzīves
vietā „Apvijas 2”. Savu lūgumu pamato ar to, ka 2014. gada 27. janvārī nodega iesniedzējas
dzīvojamā māja ar visu iedzīvi, kā rezultātā tur vairs nav iespējams dzīvot un nepieciešams
atjaunot dokumentus un iegādāties ikdienā nepieciešamās lietas.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 56 „Par vienreizēja neatmaksājama pabalsta piešķiršanu”.
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2.

Sagatavot lēmumu Nr. 56 parakstīšanai.
22. Informācija par kapitālsabiedrību budžetu plāniem 2014.gadam.

ZIŅO A.DUNDURS. Iepazīstina ar sagatavoto prezentāciju- informē par 2013. gada izpildi
un plānoto budžeta 2014. gadam.
Pieņemt zināšanai un pilnvarot apstiprināšanai dalībnieku sapulcē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai.
ZIŅO J.KRŪZE. Informē par 2013. gada izpildi un plānoto budžeta 2014. gadam.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai.
ZIŅO P.PULTRAKS. Informē par 2013. gada izpildi un plānoto budžeta 2014. gadam.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt zināšanai.
-SLĒGTĀ DAĻA-

23. Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo platību.
Informācija konfidenciāla.

Sēde slēgta 2014.gada 25. februārī, plkst. 16.10.

Domes priekšsēdētājs

N.Zviedris

Domes sēdes protokolētāja

L.Lauska
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