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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 25.augustā               Nr.15 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS 

Domē pavisam 15 deputāti  

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola 

DĀVIDSONE (no plkst. 14.03), Adrija KEIŠA, Vitālijs KLEBEKO, Edmunds PLŪMĪTE, 

Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Edvīns ŠĒPERS, Edgars VERNERS, Normunds 

ZVIEDRIS. 

Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Jānis NEILANDS. 

Sēdē piedalās:  

domes Administrācijas darbinieki: Kristīne BERĶE, Ivo BĒRZIŅŠ, Monika GRIEZNE, 

Silvis GRĪNBERGS, Nataļja KRASNOVA, Vollijs KUKS, Valdis LIGERS, Normunds 

MASAĻSKIS, Sarmīte MŪZE, Inga PĒRKONE, Guntis PORIETIS, Pēteris SLUKA, Andris 

SPRICIS, Mārīte ŠKETIKA, Anete VAIVADE. 

citi dalībnieki: SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS, Ādažu pašvaldības 

policijas priekšnieks Oskars FELDMANIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

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

M.SPRINDŽUKS ierosina veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā: 

1) svītrot 17.jautājumu „Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” 1.redakcijas 

apstiprināšanu”; 

2) iekļaut 19.jautājumu „Par Ādažu pašvaldības policijas transporta līdzekļa nosacītas 

cenas apstiprināšanu”. 

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

Apstiprināt domes š.g. 25.augusta sēdes darba kārtību. 

Plkst. 14.03 K.DĀVIDSONE piedalās sēdē. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

2. Par pašvaldības saimnieciskā bloka plānotajām institucionālajām reformām.  
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II. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Par grozījumiem 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs”.  

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, 

„Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g. detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes 

uzsākšanu īpašumā „Kalndores” 3.z.v. un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

5. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 

2.z.v. detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšana. 

6. Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Pūcītes” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

7. Nekustamo īpašumu Garkalnes ciemā „Āmuļi”, Āmuļu ielā 4 un Āmuļu ielā 6 

apvienošana un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana. 

8. Nekustamā īpašuma „Ķulleni” 6. zemes vienības atdalīšana no nekustamā īpašuma 

„Ķulleni” un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana. 

9. Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

10. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

11. Zemes jautājumi. 

12. Par gāzes parāda nomaksu. 

13. Par debitoru parādu norakstīšanu. 

14. Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu. 

15. Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam pirmās redakcijas un 

Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr.41 „Par dalību 

projektā „PROTI un DARI!””. 

17. Par Ādažu novada domes pretkorupcijas pasākuma plānu. 

V. Citi jautājumi: 

18. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai. 

19. Par Ādažu pašvaldības policijas transporta līdzekļa nosacītas cenas apstiprināšanu. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Domes lēmumu izpilde:  

1) Ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 2014.gada 22.jūlija lēmumu Nr.172 dome 

atļāva līdz š.g. 30.jūlijam veikt dzīvojamās mājas būvniecības darbus Nūrnieku ielā 8 pēc 

būvatļaujas saņemšanas. Lēmums nav izpildīts. Būvvalde sāka administratīvo lietvedību. 

2) Ar domes 2014.gada 26.augusta lēmumu Nr.192 dome atļāva līdz š.g. 31.augustam veikt 

dzīvojamās mājas būvniecību Lāceņu ielā 19, pēc būvatļaujas saņemšanas. Lēmums 

izpildīts. 

3) Ar domes 2014.gada 26.augusta lēmumu Nr.186 dome uzdeva SIA „Ādažu Ūdens” iegūt 

īpašumā kolektorus „Kamenītes” un „Dālderlauki”. Kolektoru īpašnieks SIA „Eimuru 

tīkli” izvairās no līguma parakstīšanas. Ierosina uzaicināt abu uzņēmumu vadītājus sniegt 

skaidrojumu Attīstības komitejai. 

4) Dome š.g. 25.martā uzdeva SIA „Ādažu Ūdens” līdz š.g. 1.jūlijam veikt ūdensvada un 

kanalizācijas sistēmas izbūves darbus no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai 4. Darbi ir 

pabeigti, š.g. 4.augustā domē ir saņemts atskaites ziņojums. 



 3 

5) Ar domes š.g. 26.maija lēmumu Nr.98 dome nolēma atsavināt daļu no nekustamā 

īpašuma Loka iela 2. Zemes īpašnieks domes paziņojumu par atsavināšanu ignorēja. Tiek 

gatavota iepirkuma procedūra sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja pakalpojumam, lai 

noteiktu atsavināmās daļas cenu. 

6) Dome š.g. 28.jūlijā uzdeva SIA „Genesis-Invest” līdz š.g. 15.augustam ierīkot žogu 

nekustamajiem īpašumiem Lindas ielā un nomaksāt domei tiesu izpildītāja izdevumus. 

Lēmums nav izpildīts. Š.g. 20.augustā tiesu izpildītājs publicēja paziņojumus par īpašuma 

izsoles rīkošanu š.g. 2.septembrī. 

Cita aktuāla informācija: 

1) Izglītības iestāžu remontdarbi praktiski ir pabeigti. 

2) Pašvaldība nepieņēma Kadagas ceļa asfaltēšanas darbus, ceļa vienas puses atkārtota 

asfaltēšana notiks š.g. septembra sākumā. 

3) SIA „Royal Canin” š.g. 4.augustā uzstādīja 46 atkritumu urnas. 

4) Sporta daļas vadītāja P.Sluka darba kabinets iekārtots Sporta centra telpās. Iepriekšējais 

kabinets ir nodots Kultūras centra amatierkolektīvu vadītājiem. 

5) Aicina deputātus un ziņotājus pirms uzstāšanās nosaukt savu uzvārdu un amatu, lai sēdes 

audio ierakstā būtu atpazīstama katra persona, kura sēdes gaitā ir izteikusies. Atgādina, ka 

šī prasība attiecas arī uz katru atkārtotu uzstāšanos sēdes laikā. 

Debatēs (E.PLŪMĪTE, M.ŠKETIKA, P.BALZĀNS, G.PORIETIS, A.KEIŠA) [domes sēdes 

audio ieraksta laiks 0.06.10 – 0.11.27] spriež par: 

1. Vējupes pludmales un peldētavas atbilstību veselības un sanitāro normu prasībām; 

2. nepieciešamību pašvaldības mājaslapā aktualizēt informāciju. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par pašvaldības saimnieciskā bloka plānotajām institucionālajām reformām 

 (M.Sprindžuks) 

Ziņo par pašvaldības saimnieciskā bloka plānotajām institucionālajām reformām (pielikums). 

Plkst. 14.26 V.KLEBEKO atstāj sēdi. 

Plkst. 14.29 V.KLEBEKO atgriežas sēdē. 

Debatēs (E.PLŪMĪTE, A.KEIŠA, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, G.PORIETIS, 

V.LIGERS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.44.43 – 1.15.30] spriež par: 

1. ierosinātajām reformām 1) pašvaldības organizatoriskajā modelī, 2) finanšu sistēmā, 

3) plānošanā un projektu ieviešanā un 4) cilvēkresursu attīstībā; 

2. domes izpilddirektora komentāriem un priekšlikumiem attiecībā uz reformas 

nepieciešamību un to īstenošanas kārtību.  

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par pašvaldības saimnieciskā bloka plānoto institucionālo 

reformu izstrādi līdz 2016.gada 1.janvārim. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS,), „pret” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 1 

(V.KLEBEKO), DOME NOLEMJ:  

Atbalstīt pašvaldības saimnieciskā bloka plānoto institucionālo reformu izstrādi līdz 

2016.gada 1.janvārim. 

M.SPRINDŽUKS ierosina uzdot domes izpilddirektoram G.Porietim izveidot darba grupas 

reformas izstrādei. 
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G.PORIETIS ierosina darba grupu starprezultātus ziņot Finanšu komitejas kārtējās sēdēs. 

E.PLŪMĪTE uzskata, ka deputāti nevar balsot par lēmumu, kas nav sagatavots un iekļauts 

sēdes darba kārtībā. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS,), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, 

E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ:  

Atbalstīt balsojuma iekļaušanu domes š.g. 25.augusta sēdes darba kārtībā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par uzdevumu domes izpilddirektoram G.Porietim ziņot 

Finanšu komitejas sēdēs par reformas izstrādes gaitu. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, 

E.VERNERS,), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, 

E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ: 

Uzdot domes izpilddirektoram ziņot Finanšu komitejas sēdēs par reformas izstrādes  

gaitu. 

3.§ 

Par grozījumiem 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par pirmsskolas 

vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs” 

 (K.Dāvidsone) 

Jautājums par grozījumiem 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs” tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 

5.augusta sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.34/2015 „Grozījumi 2014.gada 27.maija saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Baltkrasti”, „Čiekurkrasti”, „Avijas”, 

„Stabiņi” un „Kalndores” 3.z.g. detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes 

uzsākšanu īpašumā „Kalndores” 3.z.v. un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

N.L. (adrese) savā š.g. 14.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3307) lūdz atļaut uzsākt 

detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, 

Baltezera ciemā, „Kalndores” 3.z.v. (kad. apz. 8044 010 0083) ar nolūku pamatot 

zemesgabala sadalīšanu viesu māju un rekreācijas teritoriju izvietošanai, kā arī ar to saistītu 

infrastruktūras objektu izvietošanu, veidojot ielu kā atsevišķu zemes vienību. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.147 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Kalndores”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 
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5.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. 

detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšana 

 (S.Grīnbergs) 

R.K. (adrese) un Z.O. (adrese) savā š.g. 15.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3327) 

lūdz veikt izmaiņas nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. 

detālplānojuma īstenošanas kārtībā un atļaut atdalīt detālplānojumā noteiktās parceles Nr.16, 

Nr.25, Nr.26, Nr.34, Nr.35 un Nr.46, kas saskaņā ar 2013.gada 20.novembrī noslēgto 

Kopīpašuma dalītās lietošanas līgumu ir nodotas Rudītes Krūgaļaužas dalītā lietošanā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.148 „Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un 

„Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Nekustamā īpašuma Ataru ciemā „Pūcītes” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

B.Z. (adrese) savā š.g. 13.jūlija pieteikumā zemes ierīcības projektam (reģ. Nr.ĀND/1-

18/15/3272) lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu ar mērķi pamatot nekustamā 

īpašuma „Pūcītes” (kad. apz. 8044 009 0096) sadalīšanu, saskaņā ar pievienoto sadalīšanas 

priekšlikumu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.149 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam „Pūcītes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Nekustamo īpašumu Garkalnes ciemā „Āmuļi”, Āmuļu ielā 4 un Āmuļu ielā 6 

apvienošana un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana 

 (S.Grīnbergs) 

M.M. (adrese) savā š.g. 30.jūnija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3048-M) lūdz likvidēt 

adreses šādām Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētām zemes 

vienībām: Ādažu novads, Garkalne, Āmuļu iela 4, kad.apz. 8044 012 0421, platība 0,2192 ha, 

NĪLM 0601 un Ādažu novads, Garkalne, Āmuļu iela 6, kad.apz. 8044 012 0422, platība 

0,2403 ha, NĪLM 0601, kā arī atļaut no iepriekš minētajām zemes vienībām un nekustamā 

īpašuma „Āmuļi” (kad.apz. 8044 012 0017) izveidot apvienotu zemes vienību 1,74 ha 

kopplatībā, piešķirot tai adresi (nosaukumu): „Āmuļi”, Garkalne, Ādažu novads, un nosakot 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.150 „Par zemes vienību apvienošanu, jaunu zemes vienību 

izveidošanu un adrešu un lietošanas mērķu noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Nekustamā īpašuma „Ķulleni” 6. zemes vienības atdalīšana no nekustamā īpašuma 

„Ķulleni” un nosaukuma un lietošanas mērķa piešķiršana 

 (S.Grīnbergs) 

V.A. (adrese) savā š.g. 5.augustā iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3673) lūdz atdalīt no 

nekustamā īpašum „Ķulleni” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0128 2,3435 ha 

platībā un piešķirt atdalāmajam zemes gabalam jaunu adresi „Mēneši”. 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.151 „Par zemes vienības atdalīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

9.§ 

Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu 

 (M.Šketika) 

Jautājums tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 11.augusta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.152 „Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

10.§ 

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 (A.Dundurs) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.augusta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.153 „Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

11.1. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

1. R.O., dzīvojoša (adrese), š.g. 3.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3613) lūdz 

samazināt nomas lietošanā piešķirto „Vinetas” mazdārziņa Nr.67 zemesgabala platību par 

0,03 ha. Pamatojoties uz 2010.gada 30.jūnija Zemes nomas līguma Nr. 2372 7.2.apakšpunktu, 

kas paredz līguma grozījumu nosacījumus pēc savstarpējas vienošanās,  

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

1. Samazināt R.O. nomas lietošanā piešķirto „Vinetas” mazdārziņa Nr.67 zemesgabala  

platību par 0,03 ha 

2. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei sagatavot grozījumus 2015.gada 23.februāra 

Vienošanās par grozījumiem mazdārziņa zemes nomu Nr. JUR 2015-02/153 viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

2. L.R., dzīvojoša (adrese), š.g. 3.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3617) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa Nr.76A zemesgabalu 0,03 ha platībā 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim L.R. nekustamā īpašuma „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.67A zemesgabalu  0,03 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

3. O.G., dzīvojoša (adrese), š.g. 14.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3814) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa Nr.13A zemesgabalu 0,046 ha platībā 

personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2012.gada 

27.novembra iekšējo noteikumu „Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 5.punktu un 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 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

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

mazdārziņa Nr.13A zemesgabalu  0,046 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

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.apakpunktam. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

11.2. Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā 

Biedrība „Saimnieks 27” valdes priekšsēdētāja A.Vaļejeva š.g. 30.jūlija iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/15/3575) lūdz piešķirt nomā autostāvietas vajadzībām pašvaldībai piederošo 

zemesgabala daļu 310 kv.m. platībā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 4.punktu un 

6.2.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika atbalstīts domes Finanšu komitejas š.g. 

18.augusta sēdē,  

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

1. Piešķirt nomā līdz 2018.gada 31.decembrim biedrībai „Saimnieks 27”, vienotais 

reģistrācijas Nr.40008092501, juridiskā adrese: Pirmā iela 27-15, Ādaži, Ādažu nov., 

Ādažu novada pašvaldībai  piederošo nekustamā īpašuma Pirmā iela 29A  (kadastra 

Nr.8044 007 0341) zemesgabala daļu 225 kv.m. platībā.  

2. Noteikt atļauto zemesgabala izmantošanas mērķi – atklāta autostāvvieta personīgo 

transportlīdzekļu  novietošanai. 

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” 

2.6.apakšpunktam. 

4. Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot parakstīšanai zemes nomas līgumus viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.  

11.3. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

1. Latvijas Republikas nepilsone N.K., dzīvojoša  (adrese), š.g. 17.augusta iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/15/3846) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Kadaga 7” zemes 0,2762 

ha platībā 470/34536 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 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone N.K., (personas kods), iegūst īpašumā 

470/34536 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Kadaga 7”, Kadaga, Ādažu nov. 

(kadastra Nr.8044 005 0073) zemesgabala 0,2762 ha platībā, dzīvokļa īpašuma Nr.41 

(kadastra Nr.8044 900 0895) uzturēšanai. 

2. Latvijas Republikas nepilsone L.K., dzīvojoša (adrese), š.g. 18.augustā iesniedza 

iesniegumus (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3866 un Nr.ĀND/1-18/15/3867) par domes piekrišanu 

nekustamā īpašuma Dzidrumu iela 13, Stapriņi, Ādažu nov., zemes 0,2038 ha platībā 

reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot Ādažu novada domes rīcībā esošo 

informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, 

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

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone L.K., (personas kods), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma Dzidrumu iela 13, Stapriņi, Ādažu nov. zemi 0,2038 ha platībā 

(zemes vienības kadastra apzīmējums 80440030230) dzīvojamās mājas celtniecībai un 

uzturēšanai. 

12.§ 

Par gāzes parāda nomaksu 

 (N.Krasnova) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.augusta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.154 „Par gāzes parāda nomaksu” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par debitoru parādu norakstīšanu 

 (A.Vaivade) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.augusta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.155 „Par debitoru parādu norakstīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

14.§ 

Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu 

 (I.Bērziņš) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.augusta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.156 „Par pašvaldības transporta līdzekļu izmantošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam pirmās redakcijas un 

Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

 (I.Pērkone) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.augusta sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.157 „Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. 

gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr.41 „Par dalību projektā 

„PROTI un DARI!”” 

 (I.Pērkone) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.augusta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.158 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā 

Nr.41 „Par dalību projektā „PROTI un DARI!””” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par Ādažu novada domes pretkorupcijas pasākuma plānu 

 (G.Porietis) 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.augusta sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.159 „Par Ādažu novada domes pretkorupcijas pasākumu plānu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai 

 (G.Porietis) 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” š.g. 3.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-18/15/3619) lūdz 

pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu tā apsaimniekošanā esošai daudzdzīvokļu 

dzīvojamajai mājai Pirmā iela 23, Ādaži, Ādažu novads. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.160 „Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma 

veikšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par Ādažu pašvaldības policijas transporta līdzekļa nosacītas cenas apstiprināšanu 

 (O.Feldmanis) 

Ierosina apstiprināt Ādažu novada pašvaldības policijas transporta līdzekļa Ford Transit ar v/n 

GM7569 nosacīto cenu 3557,21 EUR (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi euro un 21 

cents). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.161 „Par Ādažu pašvaldības policijas transporta līdzekļa 

nosacītas cenas apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 25.augustā, plkst. 15.45.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

  

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


