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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 28.jūlijā               Nr.14 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris BALZĀNS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 11 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Artis BRŪVERS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Vitālijs 

KLEBEKO, Pēteris PULTRAKS, Jānis NEILANDS, Edvīns ŠĒPERS, Edgars VERNERS, 

Normunds ZVIEDRIS. 

Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Valērijs BULĀNS, Edmunds PLŪMĪTE, Liāna 

PUMPURE, Māris SPRINDŽUKS. 

Sēdē piedalās: domes Administrācijas darbinieki: Māris ARNAVS, Kristīne BERĶE, Ivo 

BĒRZIŅŠ, Silvis GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Vollijs KUKS, Dace MEDNIECE, Karīna 

MIĶELSONE, Sarmīte MŪZE, Inga PĒRKONE, Guntis PORIETIS, Laila RAISKUMA, 

Pēteris SLUKA, Andris SPRICIS, Mārīte ŠKETIKA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

P.BALZĀNS ierosina veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā: 

1) svītrot 5.jautājumu „Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 39 zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana”, jo uzaicinātā 

persona nevar ierasties uz sēdi. Jautājums tiks izskatīts Attīstības komitejā š.g. 

11.augustā; 

2) darba kārtības 15.jautājumu „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” izskatīt 

pēc darba kārtības 8.jautājuma „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”; 

3) iekļaut 24.jautājumu „Par deputātes A.Keišas ievēlēšanu domes Sociālajā komitejā”. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 28.jūlija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bedrītes”. 

3. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Mežaparks” detālplānojuma grozījumu 

projekta izstrādes uzsākšana īpašumā Gravas ielā 14-2 un darba uzdevuma 

apstiprināšana vai atteikums uzsākt detālplānojuma grozījumus. 

4. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Veclilavas” detālplānojuma projekta nodošana 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 
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5. Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā. 

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

9. Par parāda piedziņas izpildes atlikšanu. 

10. Par nelikumīgās būves „Nūrnieku pirts” zemesgabalā ar kad.nr.8044 008 0383 uz 

Čiekuru ielas piespiedu nojaukšanas uzsākšanu. 

11. Par tirdzniecības laukuma Ādažos, Gaujas ielā 7 tehniskā projekta izmaiņām. 

12. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumiem. 

13. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā. 

14. Zemes jautājumi. 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

16. Par grozījumiem Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā. 

17. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

18. Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu. 

19. Par grozījumiem 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.209 „Par Nekustamā īpašuma 

un saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību”. 

20. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā. 

21. Minimālās prasības pašvaldības dzīvokļu tehniskajam stāvoklim. 

22. Par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” īstenošanu. 

23. Par projekta „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā Ādažu novadā” Garciema ceļa novadgrāvju ŪSIK 52112:27, 52112:30, 

52112:62 atjaunošanu. 

IV. Citi jautājumi: 

24. Par deputātes A.Keišas ievēlēšanu domes Sociālajā komitejā. 

25. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos. 

26. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes termiņu 

precizēšanu. 

27. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2011.-2017.gadam) 2.monitoringa 

ziņojumu. 

28. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. 

29. Par grozījumiem 26.11.2013. iekšējos noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”. 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.74 „Par 

Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi 

materiālajos aktīvos””. 

31. Par transporta līdzekļa degvielas patēriņu. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Domes pieņemto lēmumu izpilde: 

1) Loka ielas ūdensvada un kanalizācijas izbūve bija jāpabeidz līdz š.g. 1.jūlijam. Būve tiks 

pieņemta ekspluatācijā šonedēļ. 
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2) Kadagas ferma ir atbrīvota no atkritumiem un mantas, bet ne no mājlopiem. Saimniecības 

un infrastruktūras daļa š.g. augustā organizēs palīgēku demontāžu un elektropadeves 

atslēgšanu. Nojaukšanu paredzēts pabeigt š.g. oktobrī. 

3) Ir noslēgtas vienošanās starp domi un Gaujas iela 47, Gaujas iela 49 un Gaujas iela 51 

īpašniekiem par to apņemšanos izbūvēt elektroapgādes pieslēgumus un pieslēgties 

centralizētām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām. 

4) Ir noslēgta vienošanās ar SIA „Reģionālie projekti” par grozījumu veikšanu līgumā par 

Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma izstrādi. 

Cita aktuāla informācija: 

1) Ir demontēts lietotājiem bīstamais aprīkojums no Kadagas 7 bērnu rotaļlaukuma un 

Vējupes pludmales. 

2) Izglītības iestāžu remontdarbi Ādažu vidusskolas faktiski tiek veikti atbilstoši līgumiem. 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē remontdarbu izpilde tiek pastiprināti kontrolēta, bet 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes jumta daļas remonts netiks veikts tehniskā 

projekta nepilnību dēļ. 

3) Ir nosūtītas pretenzijas izpildītājiem, pieprasot veikt garantijas darbus gan Ataru, gan arī 

Kadagas atjaunoto ceļa seguma posmiem un ielu apgaismojuma traucējumu novēršanai. 

4) Ir lauzts polderu kopšanas līgums, darbu veicējam piemērots līgumsods. Tiks izvēlēts 

jauns pakalpojuma sniedzējs. 

5) Pašvaldības ielu seguma atjaunošana Alderos visā to platumā nav iespējama, jo būvnieka 

piedāvātā cena ir par 400 % lielāka, nekā tika vērtēta Attīstības komitejā. Dome veiks 

ielu seguma darbu izpildes kvalitātes pastiprinātu kontroli. 

6) Ir pabeigti remonti divos pašvaldības dzīvokļos Kadaga 8-33 (par 2662 EUR) un Kadaga 

9-7 (par 8107 EUR). Summas norādītas ar PVN. 

7) Ir pabeigta Alderu pludmales labiekārtošana. 

8) Š.g. augusta sākumā darbu pašvaldībā sāks Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste 

Ināra Briede un autovadītājs Kaspars Grāvis (Andra Podziņa vietā). 

A.KEIŠA lūdz informēt par Garkalnes ciema ceļa zīmes uzstādīšanu, soda naudas infozīmes 

aktualizēšanu, kā arī vērš uzmanību, ka LED lampu gaisma Ādažu ciemā ir aukstos toņos. 

I.BĒRZIŅŠ informē, ka ir pasūtītas uzlīmes soda naudas zīmei, bet Garkalnes ciema zīmes 

uzstādīšanu organizēs VAS „Latvijas valsts ceļi”. 

G.PORIETIS informē, ka LED lampas aukstos toņus varēs samainīt uz citām silto toņu 

lampām citu ielu lampu nomaiņas gaitā. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Bedrītes” 

 (S.Grīnbergs) 

SIA „Ādažu lielceļš” (reģ. Nr.40103854136, adrese: Dzelzavas iela 120S, Rīga) savā š.g. 

20.maija pieteikumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/226) lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Stapriņu ciemā „Bedrītes” (kad. apz. 8044 004 0050), ar mērķi veikt 

zemesgabala sadalīšanu, autoceļa infrastruktūrai nepieciešamo platību veidojot kā atsevišķu 

zemes vienību. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.126 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Bedrītes”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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3.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Mežaparks” detālplānojuma grozījumu 

projekta izstrādes uzsākšana īpašumā Gravas ielā 14-2 un darba uzdevuma 

apstiprināšana vai atteikums uzsākt detālplānojuma grozījumus 

 (S.Grīnbergs) 

J.P. (adrese) savā š.g. 8.jūnija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/2697) lūdz atļaut uzsākt 

detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, 

Kadagas ciemā, Gravas ielā X (kad. apz.) ar nolūku pamatot pirmsskolas izglītības iestādes 

izvietošanu nekustamajā īpašumā Gravas ielā X-X (kad. apz.), kā arī ar to saistītu 

infrastruktūras objektu izvietošanu. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.127 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā, Gravas ielā 14-2” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Mežaparks” detālplānojuma grozījumu 

projekta izstrādes uzsākšana īpašumā Gravas ielā 14-2 un darba uzdevuma 

apstiprināšana vai atteikums uzsākt detālplānojuma grozījumus 

 (S.Grīnbergs) 

SIA „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-93, Rīga) savā š.g. 1.jūlija iesniegumā 

Nr.1.-2.1/11 (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3244) lūdz pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma 

„Veclilavas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanai. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.128 „Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma 

„Veclilavas” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

5.§ 

Nekustamo īpašumu Ataru ciemā „Kalnatari” un „Dižatari” zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

V.P. (adrese) savā š.g. 27.maija pieteikumā un S.S. (adrese) savā š.g. 27.maija pieteikumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/15/2496) lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem 

īpašumiem Ataru ciemā „Kalnatari” (kad. apz. 8044 009 0036) un „Dižatari” (kad. apz. 8044 

009 0060), ar mērķi veikt zemesgabalu sadalīšanu, ielu un gājēju celiņu veidojot kā atsevišķu 

zemes vienību. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.129 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajiem īpašumiem „Kalnatari” un „Dižatari”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā 

 (P.Sluka) 

Biedrība „Ādažu Airēšanas Klubs” (reģ. Nr.40008224719, juridiskā adrese: „Blāzmas”, 

Alderi, Ādažu novads (turpmāk – Klubs)) savā š.g. 17.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/15/3373) lūdz atļaut ierīkot airēšanas slaloma trasi. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.130 „Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (D.Medniece) 

K.U. savā š.g. 29.jūnija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3032) lūdz piešķirt nekustamā 

īpašuma (Zelmeņu iela X, Ādaži) atvieglojumu sakarā ar ūdensvada un kanalizācijas tīkla 

izbūvi Zelmeņu ielas posmā, pie kura varēs pieslēgties arī citu zemes gabalu īpašnieki, 

tādejādi nodrošinot sabiedrisko labumu.  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.131 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (D.Medniece) 

J.T. savā  š.g. 28.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/2493) lūdz piešķirt nekustamā 

īpašuma (Cielavu iela X, Ādaži) atvieglojumu sakarā ar centrālā ūdensvada tīkla izbūvi. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.132 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par parāda piedziņas izpildes atlikšanu 

 (E.Kāpa) 

SIA „GENESIS – INVEST”, reģ. Nr. 40003645703, juridiskā adrese: Brīvības iela 90-81, 

Rīga, LV-1001 (turpmāk – SIA), savā š.g. 10.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3242) 

un š.g. 17.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3382) lūdz atlikt SIA piederošo ēku Lindas 

ielā 2 un Lindas ielā 4, Kadaga, Ādažu novads, piespiedu pārdošanu izsolē, lai dotu SIA 

iespēju būvniecības pabeigšanai. Jautājums tika izskatīts Attīstības komitejas š.g. 14.jūlija 

sēdē un Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

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

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, P.PULTRAKS, J.NEILANDS, E.VERNERS), 

„pret” – 2 (E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.133 „Par parāda piedziņas izpildes atlikšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

10.§ 

Par nelikumīgās būves „Nūrnieku pirts” zemesgabalā ar kad.nr.8044 008 0383 uz 

Čiekuru ielas piespiedu nojaukšanas uzsākšanu 

 (D.Medniece) 

Jautājums par domes 2008.gada 25.marta sēdes lēmuma Nr.4§3.6.2. piespiedu izpildi tika 

atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 14.jūlija sēdē un Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.134 „Par Ādažu novada domes 2008.gada 25.marta sēdes 

lēmuma Nr.4§3.6.2. piespiedu izpildi” un sagatavot to parakstīšanai. 
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11.§ 

Par tirdzniecības laukuma Ādažos, Gaujas ielā 7 tehniskā projekta izmaiņām 

 (K.Berķe) 

2014.gada 26.augustā dome pieņēma lēmumu Nr.194 „Par tirdzniecības laukuma attīstības 

projektu Gaujas ielā 7” (turpmāk – lēmums Nr.194) un 2014.gada oktobrī tika uzsākta 

iepirkuma procedūra. Š.g. 6.janvārī ar SIA „Baltex Group” tika noslēgts iepirkuma līgums Nr. 

JUR 2015-01/01, paredzot tehniskā projekta „Tualetes, inženierkomunikāciju tīklu un seguma 

uzbūve laukumā Gaujas ielā 7” izstrādi saskaņā ar lēmumā Nr.194 paredzētajiem darbiem un 

tehnisko specifikāciju projektēšanas darbiem. Jautājums tika izskatīts Finanšu komitejas š.g. 

2.jūlija ārkārtas sēdē, Attīstības komitejas š.g. 14.jūlija sēdē un Finanšu komitejas š.g. 

21.jūlija sēdē. 

Debatēs (E.ŠĒPERS, K.BERĶE, J.NEILANDS, A.BRŪVERS, A.KEIŠA, P.BALZĀNS) 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.31.42 – 0.39.10] spriež par: 

1) Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē izskatītās tāmes precizējumiem; 

2) tāmē iekļautajām izmaksu pozīcijām un iespējamo ietaupījumu, nomainot pret-

vandālismu drošu tualetes aprīkojumu uz vienkāršo aprīkojumu; 

3) nepieciešamību veikt grozījumus projektēšanas darba uzdevumā, sadalot Tehnisko 

projektu trīs kārtās, un ar to saistītām izmaksām; 

4) darba grupas rezultātiem, nosākot prasības publiskās tualetes tehniskajam 

risinājumam. 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, J.NEILANDS), „pret” – 3 (A.KEIŠA, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – 2 (V.KLEBEKO, E.VERNERS), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.135 „Par tirdzniecības laukuma Ādažos, Gaujas ielā 7 tehniskā 

projekta izmaiņām” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumiem 

 (M.Šketika) 

Dome š.g. 23.jūlijā saņēma Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas 

komunālserviss” (turpmāk – aģentūra) š.g. 21.jūlija vēstuli Nr.01-6/456 „Par koplietošanas 

meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas neparedzētiem izdevumiem 23.04.2014. 

sadarbības līguma Nr. 02-14.6/54 ietvaros” (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3461 (turpmāk – vēstule)). 

Vēstulē ziņots, ka š.g. 28.aprīlī konstatēti Laveru sūkņu stacijas sūkņa OPV 2500-4,2 tinumu 

un korpusa hermetizācijas bojājumi. Mangaļu poldera sūkņu stacijā konstatēta sūkņa OPV 

2500-4,2 avārijas atslēgšanās ar sūkņa elektromotora tinumu sadegšanu. Minētie bojājumi tika 

novērsti, kā arī sakarā ar paaugstinātu gruntsūdens līmeni polderos, laika periodā no š.g. 

janvāra līdz jūnijam, elektroenerģijas kopējās izmaksas pārsniedza plānoto. Kopīgās Ādažu 

novada pašvaldības Laveru un Mangaļu polderu sūkņu remontdarbu un patērētās 

elektroenerģijas izmaksas proporcionāli platībai sastāda 3210 EUR (ieskaitot PVN).  

A.BRŪVERS uzskata, ka aģentūrai pirms remontdarbu uzsākšanas bija jāsaskaņo plānoto 

darbu apjoms un izmaksas ar Ādažu novada domi. 

J.NEILANDS pauž viedokli, ka norādītās izmaksas atbilst veicamajam darba apjomam. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, P.PULTRAKS, J.NEILANDS), „pret” – 2 (V.KLEBEKO, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – 2 (E.ŠĒPERS, E.VERNERS), DOME NOLEMJ:  

1. Apmaksāt Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” 

rēķinu par neparedzētajiem papildu izdevumiem 3210 EUR (ieskaitot PVN) apmērā 
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par Ādažu novada pašvaldības Laveru un Mangaļu polderu sūkņu remontdarbiem un 

patērēto elektroenerģiju. 

2. Finanšu līdzekļus paredzēt no domes Saimniecības un infrastruktūras daļas š.g. 

budžeta ietaupījumiem (konta atlikuma). 

3. Uzdevuma izpildes kontroli uzdot domes izpilddirektoram.   

13.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Grozījumi pašvaldības 2015.gada budžetā ir atbalstīti Finanšu komitejas sēdē š.g. 21.jūlijā. 

Informē, ka, noslēdzoties iepirkuma procedūrai par lietus ūdens kanalizācijas remontu Ādažu 

vidusskolā un Sporta centrā, papildus ir nepieciešami 9810 EUR, lai pabeigtu remonta četrus 

(4) posmus. 

A.BRŪVERS informē par Iepirkumu komisijai iesniegtajiem piedāvājumiem un cenām. 

J.NEILANDS pauž viedokli, ka lētākajā piedāvājumā norādītā cena ir mazāka par tirgus cenu. 

Ierosina pieprasīt no darbu izpildītāja darbu veikšanas projektu un pievērst pastiprinātu 

uzmanību veicamo darbu un nosacījumu izpildei. 

M.ARNAVS informē, ka pretendenta īpašumā ir visa nepieciešamā tehnika darbu veikšanai, 

līdz ar to nav nepieciešama tehnikas noma. Atbalsta darba veikšanas projekta nepieciešamību. 

P.BALZĀNS ierosina balsot par papildu 9810 EUR piešķiršanu lietus ūdens kanalizācijas 

remontam Ādažu vidusskolā un Sporta centrā. 

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

K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, P.PULTRAKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), 

„pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – 1 (J.NEILANDS), DOME NOLEMJ:  

Piešķirt Saimniecības un infrastruktūras daļai papildu 9810 EUR lietus ūdens 

kanalizācijas remontam Ādažu vidusskolā un Sporta centrā. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, E.VERNERS), „pret” – 3 (A.KEIŠA, 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.33/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.9/2015 „Saistošie noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības 

budžetu 2015.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

14.1. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

G.P., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 9.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3236) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa Nr.47 zemesgabalu personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu, 17. un 

18.punktu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim G.P. nekustamā īpašuma „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.47 zemesgabalu  0,03 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 
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3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.apakšpunktam. 

4. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

14.2. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Precizēt Ādažu novada domes 2008.gada 26.februāra sēdes Nr.2 protokola § 4.4. „Par 

adrešu (nosaukumu) piešķiršanu, platību precizēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu noteikšanu Ādažu novada pašvaldībai pastāvīgā lietošanā piešķirtajām zemes 

vienībām” 4.punktu (par nosaukuma „Riekstu iela A”, Garkalne, Ādažu nov. 

piešķiršanu) un izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā: „4.2. Noteikt nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 

ceļu zemes nodalījuma joslā  (NĪLM kods 1101)”. 

15.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 (G.Porietis) 

Grozījumi domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.31/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

16.§ 

Par grozījumiem Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā 

 (G.Porietis) 

Grozījumi Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 

21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.8 „Grozījumi Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai 

piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

 (E.Kāpa) 

Grozījumi domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi 

par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtību” tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32/2015 „Grozījumi domes 2011.gada 25.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada 

pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

18.§ 

Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu 

 (O.Feldmanis) 

Jautājums par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.136 „Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par grozījumiem 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.209 „Par Nekustamā īpašuma un 

saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību” 

 (L.Raiskuma) 

Jautājums par grozījumiem domes 2013.gada 24.septembra lēmumā Nr.209 „Par Nekustamā 

īpašuma un saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību” tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, 

A.KEIŠA, V.KLEBEKO, P.PULTRAKS, J.NEILANDS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, 

N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.BRŪVERS), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.137 „Par grozījumiem domes 2013.gada 24.septembra lēmumā 

Nr.209 „Par Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas struktūru un darbinieku 

atlīdzību”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

Jautājums par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.138 „Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Minimālās prasības pašvaldības dzīvokļu tehniskajam stāvoklim 

 (M.Arnavs) 

Nolikuma „Minimālās prasības pašvaldības dzīvokļu tehniskajam stāvoklim” projekts tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

A.BRŪVERS ierosina papildināt 3.1.apakšpunktā minētās santehniskās iekārtas ar duškabīni.  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt noteikumus Nr.9 „Minimālās prasības pašvaldības dzīvokļu tehniskajam 

stāvoklim” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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22.§ 

Par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” īstenošanu 

 (M.Šketika) 

Jautājums par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu 

meliorācijas sistēmu pārbūve” īstenošanu tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.139 „Par kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu 

un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve” īstenošanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

23.§ 

Par projekta „Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā Ādažu novadā” Garciema ceļa novadgrāvju ŪSIK 52112:27, 52112:30, 

52112:62 atjaunošanu 

 (M.Šketika) 

Jautājums par projektu „„Ieguldījumi lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 

attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju 

atjaunošana” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.140 „Par projektu „„Ieguldījumi lauksaimniecības un 

mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Ādažu novadā” Ādažu novada Laveru 

poldera Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošana”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par deputātes A.Keišas ievēlēšanu domes Sociālajā komitejā 

 (P.Balzāns) 

Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē deputāte Adrija Keiša izteica vēlēšanos strādāt Sociālajā 

komitejā. 

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

K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, P.PULTRAKS, J.NEILANDS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, 

N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” - 1 (A.KEIŠA), DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt deputāti Adriju Keišu par Sociālās komitejas locekli, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu. 

25.§ 

Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos 

 (E.Kāpa) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumu, ir 

nepieciešams veikt redakcionālus labojumus domes š.g. 30.jūnija saistošajos noteikumus 

Nr.30/2015 „Par Ādažu novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa 

izvērtēšanas”. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.141 „Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos” 

īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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26.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes termiņu 

precizēšanu 

 (I.Pērkone) 

Finanšu komitejas š.g. 21.jūlija sēdē tika pieņemts atzinums par Attīstības programmas 2016.-

2022.gadam 1.redakcijas izskatīšanas atlikšanu uz vienu (1) mēnesi un jautājuma atkārtotu 

izskatīšanu domes Attīstības komitejas š.g. 11.augusta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.142 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-

2022.gadam izstrādes termiņu precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas (2011.-2017.gadam) 2.monitoringa ziņojumu 

 (I.Pērkone) 

Dome 2010.gada 9.decembrī pieņēma lēmumu par Attīstības programmas (2011.-2017.) 

apstiprināšanu. Līdz ar Attīstības programmu (2011.-2017.) tika apstiprināts arī Vides 

pārskats. Perioda noslēgumā, pamatojoties uz stratēģisko mērķu sasniegšanas progresu, tika 

veikts situācijas novērtējums un analīze programmas stratēģiskajai daļai un gatavoti 

priekšlikumi novada attīstības programmas izstrādei nākamajam septiņu (7) gadu periodam. 

Īstenojot Attīstības programmu, tika veikts nepārtraukts situācijas un paveikto darbu 

monitorings, atbilstoši noteiktajiem rezultātu sasniegšanas rādītājiem, dodot iespēju izvērtēt 

programmas ieviešanas progresu. Attīstības programmas monitoringa ziņojums tiek gatavots 

reizi trīs gados, sniedzot informāciju par uzraudzības indikatoru rādītājiem. 2013.gadā tika 

sagatavots pirmais Attīstības programmas monitoringa ziņojums, 2015.gadā, ņemot vērā to, 

ka š.g. 27.janvārī tika pieņemts lēmums Nr.7 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 

2016.-2022.gadam izstrādes uzsākšanu” – otrais monitoringa ziņojums. 

Monitoringa ziņojuma pirmajā nodaļā sniegta informācija par Attīstības programmu, otrajā 

daļā – par Vides pārskata īstenošanas progresu. Katram mērķim veikta rādītāju analīze, 

norādītas būtiskākās veiktās aktivitātes. Noslēdzošajā daļā ir izteikti secinājumi un 

priekšlikumi turpmākai darbībai. Pielikumos sniegta informācija par īstenotajiem projektiem 

no 2013. līdz 2014.gadam, pašvaldības 2015.gadā veikto iedzīvotāju aptauju, kā arī 

pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sasaisti ar Attīstības programmā (2011.-

2017.) noteiktiem mērķiem. Monitoringa ziņojumu sagatavoja domes Attīstības un investīciju 

daļa. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Pieņemt zināšanai Ādažu novada Attīstības programmas (2011.-2017.) 2.monitoringa 

ziņojumu. 

2. Izmantot Ādažu novada Attīstības programmas (2011.-2017.) 2.monitoringa ziņojumā 

sniegtos secinājumus Ādažu novada Attīstības programmas (2016.-2022.) izstrādei. 

3. Iesniegt Ādažu novada Attīstības programmas (2011.-2017.) Vides pārskata 

īstenošanas 2.monitoringa ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam drukātā un 

elektroniskā veidā. 

4. Uzdot domes Sabiedrisko attiecību daļai ievietot Attīstības programmas (2011.-2017.) 

2.monitoringa ziņojumu pašvaldības mājaslapā. 
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28.§ 

Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 

 (G.Porietis) 

SIA „Latvijas Namsaimnieks” savā š.g. 9.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3280) lūdz 

piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu SIA apsaimniekošanā esošai daudzdzīvokļu dzīvojamajai 

mājai Gaujas iela 17, Ādaži, Ādažu novads. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.143 „Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 

veikšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem 26.11.2013. iekšējos noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

Lai pilnveidotu domes un tās darbinieku personīgo transportlīdzekļu izmantošanas kontroli 

darba pienākumu izpildei,  veikt grozījumus ar domes 2013.gada 26.novembra lēmumu 

Nr.294 apstiprinātajos iekšējos noteikumos „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu 

Ādažu novada pašvaldībā”, ieviešot darbībā jaunas maršruta lapas, iekļaujot tajās sadaļu par 

iegādātās degvielas daudzumu katrā transporta līdzekļa degvielas uzpildes reizē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.144 „Par grozījumiem 26.11.2013. iekšējos noteikumos 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 14.aprīļa lēmumā Nr.74 „Par Ādažu 

novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā „Ieguldījumi materiālajos 

aktīvos”” 

 (M.Šketika) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.600 „Kārtība kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam 

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos”” 1.3.apakšpasākumu „Atbalsts ieguldījumiem 

lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, ir nepieciešams precizēt 

domes š.g. 14.aprīļa lēmumu Nr.74 „Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu 

pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos””, izsakot projekta nosaukumu jaunā redakcijā, 

lai tas atbilstu Eiropas Savienības atbalsta aktivitātes nosaukumam. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.145 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 14.aprīļa 

lēmumā Nr.74 „Par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalstu pasākumā 

„Ieguldījumi materiālajos aktīvos””” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par transporta līdzekļa degvielas patēriņu 

 (I.Bērziņš) 

Domes 2014.gada 22.aprīļa lēmumā Nr.123 „Par pašvaldības īpašumā esoša transporta 

līdzekļa izmantošanu”, domes īpašumā esošajam transporta līdzeklim Volkswagen Caddy 

Kombi 1.9 TDI, valsts Nr. HF 8751 degvielas patēriņš tika noteikts 7,3 l uz 100 km. Domes 

2013.gada 26.novembra iekšējo noteikumu „Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu 

Ādažu novada pašvaldībā” 30.3.apakšpunktā noteikts, ka degvielas patēriņa normu 

transportlīdzeklim nosaka eksperimenta ceļā, ja tiek konstatēti objektīvi apstākļi degvielas 
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patēriņa normas izmaiņām. Š.g. 7.jūlijā tika veikts eksperiments degvielas patēriņa faktiskās 

normas noskaidrošanai un sastādīts akts ar konstatāciju, ka transporta līdzeklim Volkswagen 

Caddy Kombi 1.9 TDI, valsts Nr. HF 8751 degvielas patēriņš ir 8,4 l uz 100 km. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.146 „Par transporta līdzekļa degvielas patēriņu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

Sēde slēgta 2015.gada 28.jūlijā, plkst. 15.28.  

 

 

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks     P.Balzāns 

  

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


