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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 22.septembrī              Nr.16 

 

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 13 deputāti:  

Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija 

KEIŠA, Vitālijs KLEBEKO, Jānis NEILANDS, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, 

Liāna PUMPURE, Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS. 

Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Juris ANTONOVS, Edgars VERNERS. 

Sēdē piedalās:  

domes Administrācijas darbinieki: Kristīne BERĶE, Monika GRIEZNE, Silvis 

GRĪNBERGS, Vollijs KUKS, Valdis LIGERS, Karīna MIĶELSONE, Normunds 

MASAĻSKIS, Sarmīte MŪZE, Inga PĒRKONE, Laila RAISKUMA, Pēteris SABĻINS, 

Pēteris SLUKA, Andris SPRICIS, Mārīte ŠKETIKA, Anete VAIVADE. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

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

M.SPRINDŽUKS ierosina veikt izmaiņas sēdes darba kārtībā un svītrot 13.jautājumu „Par 

projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” finanšu plūsmu un SIA 

„Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu”. 

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

Apstiprināt domes š.g. 22.septembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Gauri” detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana vai atteikums uzsākt detālplānojuma 

grozījumus. 

4. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Saules ielā 7 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.  

5. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšana.  

6. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 80 “Par 

dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un resursefektivitāte””. 
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IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu. 

8. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā. 

9. Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības 

iestādēs. 

10. Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu Sporta centrā. 

11. Par vērtēšanas kritērijiem līdzfinansētajam projektam „Grants ceļu atjaunošana”. 

12. Par Pierīgas pašvaldību biedrības nodibināšanu. 

13. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā. 

14. Par Ādažu vidusskolas tāmi par viena izglītojamā izmaksām. 

15. Zemes jautājumi. 

16. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „BLC SIA”. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu S.M. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu R.J. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Baltic Credit”. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu L.K. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Cargolog”. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.B. 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu E.D. 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.J. 

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ļ.Z. (M.). 

27. Par Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2015.-2020.gadam un tā 

īstenošanas plāna apstiprināšanu. 

28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmumā Nr.120 „Par Ādažu 

novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi”. 

29. Par pašvaldības kustamas mantas automašīnas Ford Transit izsoles noteikumiem. 

V. Citi jautājumi: 

30. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Vējupe 13 – 2. 

31. Par deputātu pieprasījuma izskatīšanu. 

– SLĒGTĀ DAĻA – 

32. Par transporta izdevumu segšanu. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (S.Mūze) 

M.SPRINDŽUKS informē, ka domes izpilddirektors G.Porietis ir atvaļinājumā līdz š.g. 

5.oktobrim, līdz ar to par darba kārtības 1.jautājumu ziņos domes izpilddirektora pienākumu 

izpildītāja, finansiste S.Mūze. 

1) Izpildītie domes lēmumi:  

1. Domes 2014.gada 30.jūnija lēmums Nr.148 par zemes gabala „Dārtas” 0,3 

pieņemšanu dāvinājumā. 

2. Domes 2015.gada 28.jūlija lēmums Nr.130 par līguma noslēgšanu par Vējupes 

krastmalas daļas nomu. 

3. Domes 2015.gada 28.jūlija lēmumi Nr.131 un Nr.132 par līgumu noslēgšanu ar 

Zelmeņu iela 17 un Cielavu iela 21 īpašniekiem par inženierkomunikāciju izbūvi. 

4. Domes 2015.gada 25.augusta lēmums Nr.153 par līguma noslēgšanu uz 10 gadiem par 

dūņu kompostēšanas laukuma ierīkošanu. 

5. Domes 2015.gada 25.augusta lēmums Nr.154 par gāzes parāda apmaksu dzīvoklim 

„Kadaga 5” dz.44. 
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6. Domes 2015.gada 25.augusta lēmums Nr.156 par pašvaldības policijas automašīnas 

Subaru Forester lietošanas kārtības noteikšanu un materiālās atbildības līgumu 

noslēgšanu. 

7. Domes 2015.gada 25.augusta lēmuma Nr.159 daļa par pretkorupcijas plāna 

izvietošanu mājaslapā. 

8. Domes 2015.gada 25.augusta lēmums Nr.160 par dzīvojamās mājas Pirmā iela 23 

energoefektivitātes līdzfinansējuma apmaksu.  

9. Domes 2015.gada 25.augusta lēmums Nr.11.2 par īpašuma iznomāšanu biedrībai 

„Saimnieks 27”.  

2) Neizpildītie domes lēmumi:  

1. Objektīvi bija aizkavēta domes 2015.gada 28.aprīļa lēmuma Nr.88 izpilde par Gaujas 

ielas 30 daļas apmaiņu pret īpašumu „Lauku iela A”, jo īpašnieks tikai septembrī 

iesniedza robežu plānu VZD. Darījuma līguma noslēgšana paredzēta š.g. septembrī. 

2. Darba grupa un Iepirkumu komisija atbalstīja Kadagas detālplānojuma izstrādes 

termiņa pagarināšanu līdz 2016.gada februārim. 

3. Ar domes 2015.gada 26.maija lēmumu Nr.91  Būvvaldei bija uzdots izstrādāt 

koncepciju ielu tīkla un piekļūšanas iespējām Vējupes ielas rajonā. Būvvalde ziņos par 

koncepciju š.g. oktobrī.  

3) Cita aktuāla informācija: 

1. Ir veikta Kadagas ceļa vienas puses atkārtota asfaltēšana, defekti ir novērsti. 

2. Uzņēmumam, kurš veica mēbeļu piegādi Ādažu Mākslas un mūzikas skolā un Ādažu 

vidusskolā tika piemēroti līgumsodi par līguma termiņa neievērošanu. 

3. Pagājušajā gadā veiktajai Ataru ceļa asfaltētajai daļai tiks veikts garantijas remonts 

atklāto defektu novēršanai. 

4. Ar Ministru kabineta 2015.gada 9.septembra rīkojumu Nr.531 ir noteikts, ka zemes 

reforma Ādažu novada lauku apvidū ir pabeigta. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā tika atbalstīts domes Sociālās 

komitejas š.g. 9.septembra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.162 „Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Gauri” detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana vai atteikums uzsākt detālplānojuma 

grozījumus 

 (S.Grīnbergs) 

R.V. (adrese) savā š.g. 5.augustā iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/3684) lūdz atļaut uzsākt 

detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera 

ciemā, „Gauri” (kad. apz. 8044 013 0076), ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu 

savrupmāju izvietošanai mežaparka apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu 

izvietošanu, veidojot ielu un gājēju celiņu kā atsevišķu zemes vienību. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.163 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Gauri”” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Saules ielā 7 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

J.J. (adrese) savā š.g. 13.augusta pieteikumā zemes ierīcības projektam (reģ. Nr.ĀND/1-

18/15/3783) lūdz atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu, ar mērķi pamatot nekustamā 

īpašuma Saules ielā 7 (kad. apz. 8044 007 0268) sadalīšanu, saskaņā ar pievienoto sadalīšanas 

priekšlikumu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.164 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Saules ielā 7” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41 zemes ierīcības 

projekta apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

C.Z. (adrese) savā š.g. 31.augustā iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4124) lūdz izskatīt un 

apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem 

Muižas ielā 39 (kad. apz. 8044 004 0360) un Muižas ielā 41 (kad. apz. 8044 004 0361). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.165 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 80 “Par dalību 

LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un resursefektivitāte”” 

 (M.Šketika) 

Jautājums par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 28.aprīļa lēmumā Nr. 80 “Par 

dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un resursefektivitāte”” tika atbalstīts 

domes Attīstības komitejas š.g. 8.septembra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.166 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 28.aprīļa 

lēmumā Nr. 80 „Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un 

resursefektivitāte””” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu 

 (I.Pērkone) 

Jautājums par Ādažu vidusskolas paplašināšanu tika atbalstīts domes Finanšu komitejas š.g. 

16.septembra sēdē. Ierosina lēmuma izpildei projekta sagatavošanas un iepirkumu fāzē 

paredzēt nepieciešamo finansējumu 7500 EUR apmērā pašvaldības 2015.gada budžetā. 

Debatēs (E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS, I.PĒRKONE) [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.10.15 – 0.11.57] spriež par darba grupas veidošanas principiem. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 
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3 (A.KEIŠA, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 2 (V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE), DOME 

NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.167 „Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

8.§ 

Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 

 (A.Vaivade) 

Jautājums par nomas maksas noteikšanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā tika atbalstīts 

domes Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.168 „Par nomas maksas noteikšanu Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolā” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības iestādēs 

 (A.Vaivade) 

Jautājums par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu pirmsskolas izglītības 

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

9.septembra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.169 „Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu Sporta centrā 

 (P.Sluka) 

Jautājums par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu Ādažu Sporta centrā tika 

atbalstīts domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 9.septembra sēdē un 

Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.170 „Par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu 

Ādažu sporta centrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par vērtēšanas kritērijiem līdzfinansētajam projektam „Grants ceļu atjaunošana” 

 (K.Miķelsone) 

Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē domes Administrācijai tika uzdots izvērtēt trīs 

piedāvātās alternatīvas investīciju piesaistei publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes 

uzlabošanai lauku teritorijās, ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos 

novadā. Vērš uzmanību, ka sēdē piedāvātās alternatīvas tika izvērtētas sadarbībā ar domes 

ceļu ekspluatācijas inženieri P.Sabļinu un nekvalificējās pēc Ministru kabineta 2015.gada 

18.augusta noteikumos  Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība 

pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu 

iesniegumu konkursu veidā” prasībām un pašvaldības noteiktajiem kritērijiem. Informē, ka 

notika biedrības „Ādažu uzņēmēji” (turpmāk – biedrība) valdes sēde, kurā tika izteikts 

priekšlikums par atbalstāmo publisko ceļu.  

V.BULĀNS informē par biedrības ierosinājumu – par atbalstāmo publisko ceļu izvirzīt Inču 

ielu, kas robežojās ar lauku saimniecībām un ir slikta tehniskā stāvoklī. 
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V.KUKS vērš uzmanību, ka Inču iela daļēji atrodas privātpersonu īpašumā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu līdz ielas īpašumtiesības statusa 

noskaidrošanas. 

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

Atlikt darba kārtības 11.jautājuma izskatīšanu līdz Inču ielas īpašumtiesības statusa 

noskaidrošanas, kā arī uzdod K.Miķelsonei sagatavot alternatīvos priekšlikumus. 

12.§ 

Par Pierīgas pašvaldību biedrības nodibināšanu 

 (M.Sprindžuks) 

Jautājums par Pierīgas pašvaldību biedrības nodibināšanu tika atbalstīts Finanšu komitejas 

š.g. 16.septembra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.172 „Par biedrības „Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Informē par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.9/2015 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”, kas 

tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. Vērš uzmanību, ka papildu 

atbalstītājiem grozījumiem ir jāparedz finansējums 1000 EUR apmērā dalībai biedrībā 

„Pierīgas pašvaldību apvienība” (biedru nauda 2015.gadam),  7500 EUR apmērā – iepirkumu 

dokumentācijas sagatavošanai jaunās skolas būvniecībai (finansējums tiks pārdalīts starp 

projektiem) un 140 tūkst. EUR apmērā – Saules ielas rekonstrukcijai. 

Debatēs (P.SABĻINS, M.SPRINDŽUKS, S.MŪZE, P.BALZĀNS, V.BULĀNS, 

E.PLŪMĪTE) [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.31.28 – 0.51.42] spriež par ierosinātājiem 

grozījumiem, apstiprināto projektu īstenošanu, finansējuma pārdali starp projektiem, finanšu 

plūsmu un uzkrājuma veidošanas principiem. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par Saules ielas rekonstrukcijai nepieciešamā finansējuma 

140 tūkst. EUR apmērā iekļaušanu pašvaldības 2015.gada budžeta grozījumos. 

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

Atbalstīt Saules ielas rekonstrukcijai nepieciešamā finansējuma 140 tūkst. EUR 

apmērā iekļaušanu pašvaldības budžeta 2015.gada grozījumos. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

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

budžetu 2015.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Par Ādažu vidusskolas tāmi par viena izglītojamā izmaksām 

 (S.Mūze) 

Informē par grozījumiem Ādažu novada vidusskolas izdevumu 2015.gada tāmē, nosakot 

izmaksas 1 (vienam) audzēknim 60,02 EUR mēnesī. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt grozījumus Ādažu novada vidusskolas izdevumu 2015.gada tāmē, nosakot 

izmaksas 1 (vienam) audzēknim 60,02 EUR mēnesī. 

15.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

15.1.Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā 

K.B., dzīvojošs (adrese), š.g. 2.septembrī iesniedza iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4175) 

par Pirmā iela 44B zemesgabala 1/9 domājamās daļas piešķiršanu nomā garāžas Nr.1 

uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 4.punktu un 6.1.apakšpunktu, kā arī 

ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts domes Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē,  

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

1. Piešķirt nomā K.B. līdz 2021.gada 31.decembrim 1/9 (vienu devīto) domājamo daļu 

no Pirmā iela 44B zemes vienības (kadastra apz.80440070480) 0,0736 ha platībā 

garāžas Nr.1 uzturēšanai. 

2. Iznomājamam zemesgabalam noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 

transporta līdzekļu garāžu apbūve, lietošanas mērķa kods 1104. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 7.
2 

punktā 

noteiktajai likmei. 

4. Juridiskajai un iepirkuma daļai noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā pēc 

lēmuma spēkā stāšanās.  

15.2. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

1. Latvijas Republikas nepilsone O.B., dzīvojoša (adrese), savā  š.g. 7.septembra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4270) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Upmalas X” zemes 

0,0773 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone O.B., (personas kods), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma „Upmalas X”, Kadaga, Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 002 0058) 

zemesgabala 0,0773 ha platībā vasarnīcas (dārza mājas) celtniecībai un uzturēšanai. 

2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MEDOZOLI” pilnvarotā persona S.B. š.g. 4.septembrī 

iesniedza iesniegumus (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4249, Nr.ĀND/1-18/15/4250, Nr.ĀND/1-

18/15/4251, Nr.ĀND/1-18/15/4253, Nr.ĀND/1-18/15/4255, Nr.ĀND/1-18/15/4256, 

Nr.ĀND/1-18/15/4257, Nr.ĀND/1-18/15/4258, Nr.ĀND/1-18/15/4259) ar lūgumu izsniegt 

izziņas par domes piekrišanu nekustamo īpašumu  Gredzenu iela 2, Gredzenu iela 4, 

Gredzenu iela 6, Gredzenu iela 10, Gredzenu iela, Kroņu iela 2, Kroņu iela 4, Kroņu iela 8 un 

Kroņu iela 10 zemesgabalu saglabāšanai īpašumā un to 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MEDOZOLI”, reģistrācijas numurs 

40103336545, juridiskā adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, kura visas kapitāla daļas 
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pieder Kipras Republikā reģistrētai ārvalsts organizācijai „Morill Enterprices 

Limited”, iegūst īpašumā nekustamo īpašumu: 

1) Gredzenu iela 2, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0286) zemesgabalu 0,13 

ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai; 

2) Gredzenu iela 4, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0285) zemesgabalu 

0,1201 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai; 

3) Gredzenu iela 6, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0277) zemesgabalu 

0,1201 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai; 

4) Gredzenu iela 10, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0275) zemesgabalu 

0,1202 ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai; 

5) Kroņu iela 2, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0284) zemesgabalu 0,1214 

ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai; 

6) Kroņu iela 4, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0283) zemesgabalu 0,1233 

ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai; 

7) Kroņu iela 8, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0281) zemesgabalu 0,1214 

ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai; 

8) Kroņu iela 10, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0280) zemesgabalu 0,1405 

ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai; 

9) Gredzenu iela, Ādaži Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 011 0033) zemesgabalu 1,2624 

ha platībā satiksmes infrastruktūras celtniecībai un uzturēšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.173 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas 

maksas noteikšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina darba kārtības 17.-26.jautājumu izskatīt kopā, ņemot vērā ka tie 

tika atbalstīti Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

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

Izskatīt darba kārtības 17.-26.jautājumu, nobalsojot par sagatavotājiem lēmuma 

projektiem kopā. 

Plkst. 15.00 A.BRŪVERS atstāj sēdi. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „BLC SIA” 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu S.M. 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu R.J. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Baltic Credit” 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu L.K. 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Cargolog” 
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23.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.B. 

24.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu E.D. 

25.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu I.J. 

26.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu Ļ.Z. (M.) 

 (V.Saleniece) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (A.BRŪVERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumus Nr.174 – Nr.183 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2015.-2020.gadam un tā 

īstenošanas plāna apstiprināšanu 

 (N.Masaļskis) 

Jautājums par Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu 2015.-2020.gadam un tā 

īstenošanas plāna apstiprināšanu tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (A.BRŪVERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.184 „Par Ādažu novada ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības 

plānu 2015.-2020.gadam” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmumā Nr.120 „Par Ādažu novada 

domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi” 

 (A.Spricis) 

Jautājums par grozījumiem Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmumā Nr.120 „Par Ādažu 

novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi” tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (A.BRŪVERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.185 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 30.06.2015. lēmumā 

Nr.120 „Par Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. 

piespiedu izpildi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par pašvaldības kustamas mantas automašīnas Ford Transit izsoles noteikumiem 

 (E.Kāpa) 

Jautājums par pašvaldības kustamas mantas automašīnas Ford Transit izsoles noteikumiem 

tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 16.septembra sēdē. 

Plkst. 15.05 A.BRŪVERS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt noteikumus Nr.10 „Pašvaldības kustamas mantas - automašīnas Ford Transit 

izsoles noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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30.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības, Vējupe X – X 

 (E.Kāpa) 

D.E., dzīvojoša (adrese), pilnvarniece L.C. savā š.g. 4.septembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/15/4235) lūdz, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 7.panta otro dalu, nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas „Vējupe X” dzīvoklim Nr.X (telpu grupas kadastra apzīmējums Nr.8044 008 0200 002)  

piekrītošās domājamās daļas no zemes. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.186 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot tos parakstīšanai. 

31.§ 

Par deputātu pieprasījuma izskatīšanu 

 (M.Sprindžuks, A.Brūvers) 

Edvīns Šēpers, Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko, Edgars Verners, Edmunds Plūmīte un 

Normunds Zviedris savā š.g. 9.septembra deputātu iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/4483)  

lūdz iekļaut domes š.g. septembra sēdē jautājumus par domes priekšsēdētāja otrā vietnieka 

atskaiti par gada laikā paveikto un domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amata nepieciešamības 

izvērtējumu. 

Debatēs (E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, P.BALZĀNS, J.NEILANDS, 

E.KĀPA, E.PLŪMĪTE, A.KEIŠA) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.05.32 – 1.45.40] 

spriež par domes priekšsēdētāja otrā vietnieka amata nepieciešamību, paveiktajiem darbiem, 

saimnieciskā bloka reformu, darba samaksas noteikšanas principiem, domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļas dabu plānošanu un izpildi. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

11.§ 

Par vērtēšanas kritērijiem līdzfinansētajam projektam „Grants ceļu atjaunošana” 

 (V.Kuks) 

Inču iela sastāv no 2 (diviem) posmiem, kas pieder pašvaldībai un privātpersonām. 

K.MIĶELSONE ierosina apstiprināt lēmuma „Par Ādažu pašvaldības dalību atklātu projektu 

konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Ādažu novadā”” 

projektu, nenosakot atbalstāmos objektus, kā arī piedāvā organizēt kopsapulci par Ādažu 

pašvaldības dalību atklātu projektu konkursā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos Ādažu novadā”, lai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 18.augusta 

noteikumiem Nr.475 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu 

konkursu veidā” un pašvaldības kritērijiem izvirzīt un saskaņot projekta objektu (pašvaldības 

grants ceļu). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.171 „Par Ādažu pašvaldības dalību atklātu projektu konkursā 

„Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos Ādažu novadā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

– SLĒGTĀ DAĻA – 

Ierobežotas pieejamības informācija. 
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Sēde slēgta 2015.gada 22.septembrī, plkst. 16.01.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

  

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


