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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 27.janvārī                       Nr. 1  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 14 deputāti:  

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

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE-JEZUPENOKA, Edmunds PLŪMĪTE, 

Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Jānis NEILANDS, Karina SPRŪDE, Normunds 

ZVIEDRIS. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Edvīns ŠĒPERS. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Ivo BĒRZIŅŠ, Gunta DUNDURE, Everita KĀPA, Vollijs 

KUKS, Dace MEDNIECE, Sarmīte MŪZE, Inga PĒRKONE, Guntis PORIETIS, Laila 

RAISKUMA, Pēteris SABĻINS, Vera SALENIECE, Pēteris SLUKA. 

citi dalībnieki: Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Sandra BREIDAKA, PSIA 

„Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 

vadītāja Irēna KUZŅECOVA, Ādažu novada Stapriņu ciema iedzīvotāja Irēna MONSKA, 

Ādažu Sociālā dienesta vadītāja Ieva ROZE, Ādažu novada Stapriņu ciema iedzīvotāja Maija 

TAUVENA.  

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.02. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1) Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

2) Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par grozījumu Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”. 

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 

„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai 

kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”. 

4. Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 

„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”. 

5. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 

„Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā Ādažu novadā”. 

6. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.05.2011.saistošajos noteikumos Nr.18 

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”. 
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3) Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par saistošajiem noteikumiem „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei”. 

4) Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

8. Saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamā īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošana. 

9. Nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” 

detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšana, zemes vienības atdalīšana un 

adreses un lietošanas mērķa piešķiršana. 

10. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Viesturi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

11. Nekustamā īpašuma „Veclilavas” 2. zemes vienības atdalīšana un jaunas adreses un 

lietošanas mērķa piešķiršana atdalāmajai zemes vienībai. 

12. Nekustamo īpašumu apvienošana nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma 

teritorijā, zemes vienību atdalīšana saskaņā ar detālplānojumā noteikto 1.kārtu un 

adrešu un lietošanas mērķu piešķiršana. 

13. Par gājēju celiņa izbūvi no Mazstapriņu ielas Z daļas, šķērsojot īpašumu Stapriņi un 

savienojot ar esošo gājēju tiltu. 

14. Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu. 

5) Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos „Par 

Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām”. 

16. Zemes jautājumi. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „DECENTS”. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „TĪKS”. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Lange un Kompānija”. 

21. Par telpu nomas līguma pagarināšanu. 

22. Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu. 

23. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu”. Par dalību  

25. Interreg Centrāl Baltijas programmas projektā. 

26. Par amatu vietu likvidēšanu un jaunu amatu vietu izveidošanu. 

27. Par atalgojumu 2015.gadā. 

28. Par Ādažu novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu un pašvaldības vidējās 

izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 

29. Informatīvs ziņojums par situāciju par privātīpašnieku saskaņojumiem par Gaujas 

ielas veloceliņu un apgaismojumu projektu. 

30. Par pašvaldības 2015.gada budžetu. 

6) Citi jautājumi: 

31. Par amatu savienošanas atļauju L.Krūzei. 

32. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

33. Par administratīvā akta piespiedu izpildi. 

34. Par telpām bibliotēkai. 

35. Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu. 
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- SLĒGTĀ DAĻA - 

36. Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Ziņo par esošo Ādažu novada domes (turpmāk – dome) lēmumu un pašvaldības galveno 

pasākumu izpildi, tai skaitā par: 

1) domes uzdevumā pagarinātiem līgumiem; 

2) domes 2014.gada 23.decembra lēmuma Nr.266 „Par atbalstu sniegšanu Jaunsardzes 

kustībai” izpildi; 

3) telpu nomas piedāvājumiem bibliotēkai izvietošanai; 

4) centralizētās siltumapgādes attīstības darba grupas ziņojumu, kas tiks skatīts Attīstības 

komitejas un domes sēdē; 

5) sagatavotajiem grozījumiem pašvaldības saistošajos noteikumos sociālajā jomā; 

6) biedrībai „Ādažu novada pensionāru biedrība” piešķirtā finansējuma izlietojumu; 

7) Valsts kontroles Mārupes pašvaldībā veiktās revīzija pārbaudes rezultātiem; 

8) e-vides izvērtējumu „Latvijas e-indeksa” rezultātiem Ādažu novada pašvaldībā; 

9) citiem atsevišķiem domes Administrācijas veiktajiem darba uzdevumiem. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2  

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

(I.Roze) 

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumu Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā”” tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 6.janvāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 

20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2/2015 „Par grozījumu Ādažu novada domes 

23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības 

piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 

„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai” 

 (I.Roze) 

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai 

kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”” tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 6.janvāra sēdē 

un Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.3/2015 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības 

materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 
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4.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 

„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” 

(I.Roze) 

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai”” 

tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 6.janvāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.4/2015 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības 

pabalstu personas apbedīšanai”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

5.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 

„Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 

Ādažu novadā” 

(I.Roze) 

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos 

noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 

transportā Ādažu novadā”” tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 6.janvāra sēdē un Finanšu 

komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas 

atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.05.2011.saistošajos noteikumos Nr.18 

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

(I.Roze) 

Saistošo noteikumu projekts „Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.05.2011.saistošajos 

noteikumos Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu 

novadā”” tika atbalstīts Sociālās komitejas š.g. 6.janvāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 

20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2015 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 

24.05.2011.saistošajos noteikumos Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo 

pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

7.§ 

Par saistošajiem noteikumiem „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 

pirmsskolas izglītības ieguvei” 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana 

pirmsskolas izglītības ieguvei” tika atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas š.g. 7.janvāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” un sagatavot tos parakstīšanai. 

8.§  

Saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā 

īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem” izdošana 

(D.Medniece) 

Saistošo noteikumu projekts „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 

2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” tika 

atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – nav, „atturas” – 2 

(K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā 

īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

Z.V. (adrese) savā 2014.gada 5.novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5400-V) lūdz 

apstiprināt lokālplānojuma projekta nekustāmā īpašuma „Gundegas” zemes vienībai ar 

kadastra apzīmējuma Nr. 8044 008 0007 gala redakciju. Lēmuma projekts „Par saistošo 

noteikumu Nr.7/2015 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. 

lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” 

tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – nav, „atturas” – 2 

(K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.2 „Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

9.§ 

Nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšana, zemes vienības atdalīšana un adreses un lietošanas 

mērķa piešķiršana 

(D.Medniece) 

A.R. (adrese) savā 2014.gada 29.decembra iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-18/14/6259-R) lūdz 

atcelt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un 

„Annas” nekustamajā īpašumā „Liānas”, savukārt 2014.gada 22.septembra iesniegumā (reģ. 

Nr.ADM/1-18/14/4546-R) lūdz atļaut īstenot pa kārtām detālplānojumu nekustamajiem 

īpašumiem „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” un atdalīt no kopīpašumā esošā 

nekustamā īpašuma „Liānas” (kad. apz. 8044 003 0093) vienu apbūves gabalu, saskaņā ar 

spēkā esošo detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un 

„Annas” (zemes vienība Nr.18, zemes platība – 1307 m
2
), nosakot lietošanas mērķi – 

savrupmāju apbūve, pārējai teritorijai saglabājot lauksaimniecisku izmantošanu un 

piebraukšanu paredzot no Vidus ielas. Lēmuma projekts „Par nekustamo īpašumu 

„Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības 
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precizēšanu, ielas nosaukuma, adresu un lietošanas mērķu piešķiršanu” tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.3 „Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un 

„Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu, ielas nosaukuma, adresu un 

lietošanas mērķu piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Viesturi” zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

(D.Medniece) 

L.S. (adrese) un L.Z. (adrese) savā 2014.gada 2.decembra iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-

18/14/6047-L) lūdz izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamajam īpašumam „Viesturi” (kad. apz. 8044 008 0145). Lēmuma projekts „Par 

zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam 

„Viesturi”” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.4 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Viesturi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Nekustamā īpašuma „Veclilavas” 2. zemes vienības atdalīšana un jaunas adreses un 

lietošanas mērķa piešķiršana atdalāmajai zemes vienībai 

(D.Medniece) 

G.Ā. (adrese) savā 2014.gada 16.decembra iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-18/14/6137-A) lūdz 

atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Veclilavas” (kad.Nr. 8044 005 0130) 2. zemes vienību 

ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0036, piešķirt atdalāmajai zemes vienībai jaunu adresi un 

saglabāt esošo lietošanas mērķi, saglabājot esošo nosaukumu un lietošanas mērķi atlikušajai 

zemes vienībai. Lēmuma projekts „Par zemes vienības atdalīšanu, adreses un lietošanas mērķa 

piešķiršanu” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par zemes vienības atdalīšanu, adreses un lietošanas mērķa 

piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Nekustamo īpašumu apvienošana nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma 

teritorijā, zemes vienību atdalīšana saskaņā ar detālplānojumā noteikto 1.kārtu un 

adrešu un lietošanas mērķu piešķiršana 

(D.Medniece) 

SIA „Medozoli” (adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga, LV-1010; reģ.Nr.40103336545) savā 

2014.gada 22.decembra iesniegumā Nr.N116/14/5 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/6230-M) lūdz 

likvidēt adreses noteiktajām nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā 

reģistrētām zemes vienībām, atļaut no iepriekš minētajām zemes vienībām izveidot apvienotu 

zemes vienību 12,8747 ha kopplatībā, piešķirot tai adresi (nosaukumu) „Dailas”, Ādaži, 

Ādažu novads, un nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101). Piešķirt jaunveidojamai ielai  

nosaukumu „Vainagu iela”. Piešķirt nekustamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu 

projektā noteiktajā detālplānojuma īstenošanas kārtībā izdalītajā 2.kārtā plānotajām zemes 

vienībām jaunas adreses un nekustamā īpašuma lietošanas mērķus. Lēmuma projekts „Par 

zemes vienību apvienošanu, jaunu zemes vienību izveidošanu un adrešu un lietošanas mērķu 

noteikšanu” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē. 
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Plkst. 14.18 K.SPRŪDE atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (K.SPRŪDE atstāja sēdi) 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.5 „Par zemes vienību apvienošanu, jaunu zemes vienību 

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

13.§ 

Par gājēju celiņa izbūvi no Mazstapriņu ielas Z daļas, šķērsojot īpašumu „Stapriņi” un 

savienojot ar esošo gājēju tiltu 

(M.Sprindžuks) 

Informē par kādreizējo ieceri gājēju celiņa izbūvei no Mazstapriņu ielas Z daļas, šķērsojot 

īpašumu „Stapriņi” un savienojot ar esošo gājēju tiltu (starp autoremontdarbnīcu „Knifs 4” un 

DUS „Virši A”). Saskaņā ar Satiksmes ministrijas un VAS „Latvijas Valsts ceļi” informāciju, 

2015.gada valsts budžetā nav paredzēts finansējums iedzīvotāju ierosinātajai gājēju pārejas 

izbūvei pie veikala „Maxima”. Vērš uzmanību, ka Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē 

tika izskatīts priekšlikums izveidot gājēju celiņu 350 metru garumā ar kopējām izmaksām 

30000 EUR apmērā. Informē, ka ir saņemta informācija no Stapriņu ciema iedzīvotājiem, ka 

šāds risinājums tos neapmierina un aicina Stapriņu ciema iedzīvotāju pārstāvjus paust 

viedokli. 

I.MONSKA informē, ka piedāvātais gājēju celiņa izbūves variants iedzīvotājiem nav 

pieņemams un iedzīvotāji to neizmantos. 

Plkst. 14.22 K.SPRŪDE atgriežas sēdē. 

M.SPRINDŽUKS aicina pieņemt informāciju zināšanai. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

14.§ 

Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu 

(I.Pērkone) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2014.gada 30.oktobra 

vēstuli Nr.13.18-1e/9815 (reģ. Nr.ADM/1-18/14/5294-V) par pašvaldību attīstības 

programmu (turpmāk – Programma) aktualizēšanu kontekstā ar Eiropas Savienības fondu 

2014.-2020.gadam atbalstu, ir nepieciešams izveidot Programmas izstrādes Izglītības, sporta 

un kultūras darba grupu un apstiprināt to vadītāju, kā tas ir paredzēts lēmuma projektā „Par 

Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uzsākšanu”, kas tika 

atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 13.janvāra sēdē (piezīme: Attīstības komitejas sēdē tika 

piedāvātas 3 kandidatūras: 1) domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Pēteris Balzāns; 2) deputāts 

Normunds Zviedris; 3) deputāts Edmunds Plūmīte). 

P.BANZĀNS noraida piedāvājumu. 

N.ZVIEDRIS noraida piedāvājumu. 

V.BULĀNS informē, ka Attīstības komiteja izskatīja arī Jura Antonova kandidatūru 

Izglītības, sporta un kultūras darba grupas vadītāja amatam. 

J.ANTONOVS piekrīt piedāvājumam. 

Atklāti balsojot, ar 2 balsīm „par” (A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA), „pret” – 3 

(V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, L.PUMPURE), „atturas” – 9 (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, 

A.BRŪVERS, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, 

N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ: 
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Noraidīt E.Plūmītes kandidatūru Izglītības, sporta un kultūras darba grupas vadītāja 

amatam. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, L.PUMPURE, P.PULTRAKS, 

J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE), „pret” – nav, „atturas” – 4 (J.ANTONOVS, 

E.PLŪMĪTE, A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt J.Antonovu par Izglītības, sporta un kultūras darba grupas vadītāju. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, L.PUMPURE, P.PULTRAKS, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS), „pret” – nav, „atturas” – 5 (A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, 

E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.7 „Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam 

izstrādes uzsākšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos „Par Ādažu 

novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 

(V.Kuks) 

Noteikumu projekts „Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos 

„Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām”” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt noteikumus Nr.1 „Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra 

noteikumos „Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko 

palīgsaimniecību vajadzībām”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

16.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

16.1. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

1. Krievijas Federācijas pilsonis R.K., deklarēta dzīvesvieta (adrese), savā 2014.gada 

30.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/14/6276) lūdz domes piekrišanu nekustamā 

īpašuma Cīruļu iela 12 neapbūvēta zemesgabala 0,1297 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” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, 

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

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis R.K., dzimis (dzimšanas dati), iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma Cīruļu iela 12, Kadaga, Ādažu nov. zemesgabalu 0,1297 

ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums  8044 005 0232) dzīvojamās mājas 

celtniecībai un uzturēšanai. 

2. Latvijas Republikas nepilsonis A.M.  savos š.g. 12.janvāra  iesniegumos (reģ. Nr. ĀND/1-

18/15/142 – ĀND/1-18/15/145) lūdz domes piekrišanu nekustamo īpašumu Vasaras iela 5 

zemes 0,73 ha platībā, Vasaras iela 7, Vasaras iela 9 un Pavasara iela zemes 1/52 domājamo 

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

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis A.M., (personas kods), iegūst īpašumā: 

1. nekustamā īpašuma Vasaras iela 5, Alderi, Ādažu nov., apbūvētu zemesgabalu 

(kadastra apz.8044  014 0223)  0,167 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai;    

2. nekustamā īpašuma Vasaras iela 7, Alderi, Ādažu nov., koplietošanas zemes 

(kadastra apz.8044 014 0222)  0,2154 ha platībā 1/52 domājamo daļu; 

3. nekustamā īpašuma Vasaras iela 9, Alderi, Ādažu nov., koplietošanas zemes 

(kadastra apz.8044  014 0221)  0,2507 ha platībā 1/52 domājamo daļu; 

4. nekustamā īpašuma Pavasara iela, Alderi, Ādažu nov., koplietošanas zemes 

(kadastra apz.8044  014 0240) 0,1614 ha platībā 1/52 domājamo daļu. 

3. AS „Danske Bank”, reģistrācijas Nr. 61126228, juridiskā adrese: Dānija, Kopenhāgena, 

Holmens Kanal 2-12, filiāles Latvijā, Juridiskās un atbilstības pārvaldes direktors Kristaps 

Zaķis š.g. 26.janvāra iesniegumā lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Kalnieši”, 

Baltezers, zemesgabala 0,2797 ha platībā 1/2 domājamas daļas reģistrācijai zemesgrāmatā 

saskaņā ar likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz Rīgas apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja Aināra 

Šusta 2014.gada 17.decembra aktu Nr.00897 par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē, 

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 AS „Danske Bank”, reģistrācijas Nr.61126228, iegūst īpašumā nekustamā 

īpašuma „Kalnieši”, Baltezers, zemesgabala 0,2797 ha platībā (kadastra apzīmējums 

80440130189) 1/2 domājamo daļu viesu mājas uzturēšanai.  

16.2. Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu 

Izskatot personu iesniegumus par mazdārziņu zemesgabalu nomas līgumu termiņu 

pagarināšanu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

„Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1., 17. un 18.punktu un Ādažu novada 

domes 2011.gada 25.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par 

neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabala nomas maksas 

noteikšanas kārtību”,  

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

1. Pagarināt līdz 2016.gada 31.decembrim nomas lietošanā piešķirto mazdārziņu zemes 

nomas līgumu termiņus:  

1.1. N.P., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.42 zemesgabala 0,055 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2376; 

1.2. R.O., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.34 zemesgabala 0,04 ha platībā un 

dārza Nr.67 zemesgabala 0,15 ha platībā 30.06.2010. zemes nomas līgumu 

Nr.2372; 

1.3. L.O., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.69 zemesgabala 0,04 ha platībā 

02.05.2012. zemes nomas līgumu Nr. JUR 2012-5/317; 

1.4. T.M., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.26 zemesgabala 0,03 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2368; 

1.5. R.M., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.68 zemesgabala 0,06 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2384; 
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1.6. J.Ķ., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.11 zemesgabala 0,05 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2362; 

1.7. S.A., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.71 zemesgabala 0,06 ha platībā 

01.07.2011. zemes nomas līgumu Nr.2456; 

1.8. T.B., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.45 zemesgabala 0,026 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2379; 

1.9. Dz.N., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.60 zemesgabala 0,02 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2383; 

1.10. I.B., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.5 zemesgabala 0,05 ha platībā 

28.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2353;  

1.11. N.N., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.18 zemesgabala 0,02 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2365; 

1.12. I.M., dzīvojošai (adrese), „Alkšņi 6B” dārza Nr.2 zemesgabala 0,02 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2357; 

1.13. V.B., dzīvojošai (adrese), „Alkšņi 6B” dārza Nr.1 zemesgabala 0,02 ha platībā 

07.06.2012. zemes nomas līgumu Nr.JUR2012-06/379; 

1.14. Ģ.S., dzīvojošam (adrese), „Alderi 1B” dārza Nr.1 zemesgabala 0,04 ha platībā 

01.07.2010. zemes nomas līgumu Nr.2396; 

1.15. S.U., dzīvojošai (adrese), Attekas iela 21A dārza Nr.2 zemesgabala 0,03 ha platībā 

01.07.2010. zemes nomas līgumu Nr.2397; 

1.16. M.G., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.73A  zemesgabala 0,02 ha platībā 

10.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2329; 

1.17. I.U., dzīvojošam (adrese), „Vinetas” dārza Nr.29A  zemesgabala 0,02 ha platībā 

11.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2335; 

1.18. V.K., dzīvojošam (adrese), „Vinetas” dārza Nr.74  zemesgabala 0,06 ha platībā 

10.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2325; 

1.19. A.B., dzīvojošam (adrese), „Vinetas” dārza Nr.46 zemesgabala 0,03 ha platībā 

07.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2316; 

1.20. I.S., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.22 zemesgabala 0,07 ha platībā 

14.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2337; 

1.21. J.P., dzīvojošai (adrese), „Vinetas”  dārza Nr.31 zemesgabala 0,03 ha platībā 

10.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2324; 

1.22. J.G., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza  Nr.2 zemesgabala 0,04 ha platībā 

17.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2346; 

1.23. I.K., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.74A  zemesgabala 0,03 ha platībā 

30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2385; 

1.24. T.M., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza Nr.50 zemesgabala 0,03 ha platībā 

07.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2402. 

2. Noteikt iznomājamiem zemesgabaliem nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt iznomājamiem zemesgabaliem nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 

2011.gada 25.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par 

neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtību”. 

4. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei viena mēneša laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās 

noslēgt vienošanās par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu un par grozījumiem 

nomas maksas norēķinu kārtībā. 

16.3. Par agrāk pieņemto lēmumu 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, 
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atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Precizēt Ādažu novada domes 2014.gada 23.decembra sēdes protokola Nr.30 § 12.2. 

„Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu” apakšpunktus:  

1.1. aizstāt 1.1.apakšpunkta tekstā vārdus „„Vinetas” dārza Nr.8” ar vārdiem 

„„Vinetas” dārza Nr.2”; 

1.2. aizstāt 1.39.apakšpunkta tekstā vārdus „16.04.2007. zemes nomas līgumu 

Nr.2202” ar vārdiem „07.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2316”; 

1.3. aizstāt 1.46.apakšpunkta tekstā vārdus „„Kadaga 5”-20, Kadaga, Ādažu nov.” ar 

vārdiem „„Kadaga 5”-22, Kadaga, Ādažu nov”. 

16.4. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

1. L.Z., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 12.janvāra iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/162) lūdz 

Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabala piešķiršanu nomā personīgas 

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1., 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.Z. nekustamā īpašuma „Vinetas”, 

Kadaga, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0090) daļu,  

mazdārziņa Nr.8 zemesgabalu  0,02 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

3. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 

2011.gada 25.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par 

neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu 

nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.1.punktu. 

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

laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. 

2. I.R., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 5.janvāra iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/40) lūdz 

Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabala piešķiršanu nomā personīgas 

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

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1., 17. un 18.punktu,  

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

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

Kadaga, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0090) daļu,  

mazdārziņa Nr.26A zemesgabalu  0,016 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi - 

zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

3. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 

2011.gada 25.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par 

neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu 

nomas maksas noteikšanas kārtību” 2.1.punktu. 

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

laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās. 

16.5. Par ielas nosaukuma piešķiršanu 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 7.punktu, kas nosaka, ka ielu veido pilsētas vai ciema teritorijā, un ka 

jaunveidojamai ielai pašvaldības dome piešķir nosaukumu saskaņā ar teritorijas plānojumu, 

detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Saskaņā ar apstiprinātu detālplānojuma projektu, piešķirt nekustamā īpašuma 

„Dārtas” zemes vienībai 0,3119 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 008 

0275, jaunu nosaukumu Skuju iela, Ādaži, Ādažu novads. 

2. Likvidēt adresi (nosaukumu) „Dārtas”, Ādaži, Ādažu novads. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(V.Saleniece) 

Informē par mirušās fiziskās personas K.G., (personas kods), nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanas kārtību. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „DECENTS” 

(V.Saleniece) 

Informē par SIA „DECENTS”, reģistrācijas Nr.40003631046, nekustamā īpašuma nodokļa 

parāda dzēšanas kārtību. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” 

tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.9 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „TĪKS” 

 (V.Saleniece) 

Informē par SIA „TĪKS”, reģistrācijas Nr. 40103087125, nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanas kārtību. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.10 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA „Lange un Kompānija” 

(V.Saleniece) 

Informē par SIA „Lange un Kompānija”, reģistrācijas Nr.40003660755, nekustamā īpašuma 

nodokļa parāda dzēšanas kārtību. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 

dzēšanu” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.11 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par telpu nomas līguma pagarināšanu 

(P.Sluka) 

D.P. savā 2014.gada 12.decembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/6088-P) lūdz pagarināt 

nedzīvojamās telpas nomas līgumu JUR 2012 -01/61 par telpu nomu Ādažu sporta centrā. 

Lēmuma projekts „Par telpu nomas līguma pagarināšanu” tika atbalstīts Finanšu komitejas 

š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.12 „Par telpu nomas līguma pagarināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu 

(E.Kāpa) 

2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

(turpmāk – Likums), kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanai. 

2014.gada 2.decembrī stājās spēkā Ministru Kabineta noteikumi Nr.748 „Noteikumi par 

lēmumu pieņemšanu darījumiem ar lauksaimniecības zemi” (turpmāk – Noteikumi). Saskaņā 

ar Likuma 30.¹panta pirmo daļu un Noteikumu 16.punktu, ar lauksaimniecības zemi veikto 

darījumu tiesiskumu uzrauga pašvaldības izveidota komisija. Lēmuma projekts „Par 

lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – nav, „atturas” – 2 

(K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.13 „Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas 

izveidošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 (E.Kāpa) 

PSIA „Ādažu Namsaimnieks” savā š.g. 8.janvāra iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/91-Ā) 

lūdz nekustamā īpašuma „Attekas iela 43A” Ādaži, Ādažu novads, zemesgabala ar kadastra 

apzīmējumu 8044 007 0518 0,0876 ha platībā, kas reģistrēts uz Ādažu novada pašvaldības 

vārda, nodošanu PSIA „Ādažu Namsaimnieks” bezatlīdzības lietošanā uz 10 gadiem, ar 

tiesībām atļaut veikt būvniecību, kā arī reģistrēt zemesgrāmatā uzbūvētās ēkas/būves uz PSIA 

„Ādažu Namsaimnieks” vārda. Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.14 „Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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24.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos 

Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 

 (E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju 

uzturēšanu””, kas paredz noteikt papildu regulējumu attiecībā uz pašvaldības teritorijā esošo 

inženierkomunikāciju un ielu uzturēšanu un kopšanu, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

20.janvāra sēdē. 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par 

teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

2. Atcelt 2014.gada 23.decembra saistošos noteikumus Nr.32 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos  noteikumos Nr.30 „Par teritoriju 

kopšanu un būvju uzturēšanu”. 

25.§ 

Par dalību Interreg Centrāl Baltijas programmas projektā 

 (I.Pērkone) 

Lēmuma projekts „Par dalību Interreg Centrāl Baltijas programmas projektā”, kas paredz 

Ādažu, Mālpils, Olaines un Ikšķiles novada domes un Somijas organizācijas „South Karelia 

Museum” dalību kopprojektā Interreg Centrāl Baltijas programmas ietvaros, tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 20.janvāra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.15 „Par dalību Interreg Centrāl Baltijas programmas projektā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

M.SPRINDŽUKS ierosina turpināt izskatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus ar 28.jautājuma 

izskatīšanu, ņemot vērā, ka darba kārtības 26. un 27.jautājumu ziņotājs pagaidām nav ieradies. 

28.§ 

Par Ādažu novada izglītības iestāžu tāmju apstiprināšanu un pašvaldības vidējās 

izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 

(S.Mūze) 

Pašvaldības vidējās izmaksas vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē 2015.gada ir noteiktas EUR 180,76 apmērā mēnesī, 

pamatojoties uz Ādažu novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmēm 2015.gadā. 

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

Apstiprināt Ādažu novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2015.gadā. 

Lēmuma projekts „Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam izglītojamam 

pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē” tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.27 „Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vienam 

izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē” un sagatavot to parakstīšanai. 
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26.§ 

Par amatu vietu likvidēšanu un jaunu amatu vietu izveidošanu 

 (L.Raiskuma) 

26.1. Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu novada domes Sociālā dienesta struktūrā un 

amatu sarakstā”, kas paredz ar š.g. 1.februāri apstiprināt jaunu amatu „Sociālais darbinieks”, 

tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, 

„atturas” – 1 (E.PLŪMĪTE) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.16 „Par izmaiņām Ādažu novada domes Sociālā dienesta 

struktūrā un amatu sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.2. Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā”, 

kas paredz ar š.g. 1.februāri apstiprināt amatu „Peldēšanas treneris”, tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.17 „Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.3. Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrās 

un darbinieku atlīdzību”, kas paredz ar š.g. 1.februāri apstiprināt Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes (turpmāk – Ādažu PII) struktūrā jaunu amatu „Palīgstrādnieks” un ar š.g. 1.septembri 

apstiprināt Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – Kadagas PII) struktūrā jaunu 

amatu „Mūzikas skolotājs”, kā arī ar š.g. 1.februāri apstiprināt Kadagas PII amatam 

„Psihologs” vienu (pilnu) amata likmi, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – nav, „atturas” – 3 (E.PLŪMĪTE, 

K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.18 „Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

struktūrās un darbinieku atlīdzību” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.4. Lēmuma projekts „Par Ādažu novada domes Ādažu vidusskolas struktūras izmaiņu 

apstiprināšanu”, kas paredz ar š.g. 1.februāri likvidēt vakanto amatu „Direktora vietnieks 

saimnieciskajā darbā” un apstiprināt jaunus amatus: „Darba aizsardzības speciālists” un 

„Pedagoga palīgs”, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – nav, „atturas” – 3 (E.PLŪMĪTE, 

K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.19 „Par Ādažu novada domes Ādažu vidusskolas struktūras 

izmaiņu apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.5. Lēmuma projekts „Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

struktūras izmaiņām”, kas paredz ar š.g. 1.februāri likvidēt vakanto amatu „Datora operators” 

un izveidot jaunu amatu „Projekta vadītājs”, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra 

sēdē. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, 
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L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 3 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – 1 (E.PLŪMĪTE) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.20 „Par Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras 

daļas struktūras izmaiņām” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.6. Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu novada domes Sporta daļas struktūrā un amatu 

sarakstā”, kas paredz ar š.g. 1.februāri likvidēt vakantu amata vietu „Peldēšanas instruktors”, 

tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.21 „Par izmaiņām Ādažu novada domes Sporta daļas struktūrā 

un amatu sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.7. Lēmuma projekts „Par Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas iekšējo 

restrukturizāciju”, kas paredz ar š.g. 30.aprīli likvidēt amata vienības „Algu grāmatvedis” un 

„Grāmatveža palīgs IT jautājumos”, ar š.g. 1.maiju izveidot jaunu amata vienību „NĪN 

administratora palīgs” un apstiprināt Grāmatvedības daļas jaunu struktūru, tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – 2 

(J.ANTONOVS, E.PLŪMĪTE) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.22 „Par Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas iekšējo 

restrukturizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.8. Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu novada domes Sabiedrisko attiecību daļas 

struktūrā un amatu sarakstā”, kas paredz ar š.g. 1.februāri apstiprināt amatu „Sabiedrisko 

attiecību speciālists”, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (E.PLŪMĪTE), 

„atturas” – 2 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.23 „Par izmaiņām Ādažu novada domes Sabiedrisko attiecību 

daļas struktūrā un amatu sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.9. Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu novada domes struktūrvienību struktūrā un 

amatu sarakstā”, kas paredz ar š.g. 1.februāri apstiprināt domes Administrācijas struktūrā 

jaunu amatu „Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists”, tika atbalstīts Finanšu komitejas 

š.g. 20.janvāra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, 

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

Pieņemt lēmumu Nr.24 „Par izmaiņām Ādažu novada domes struktūrvienību struktūrā 

un amatu sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.10. Lēmuma projekts „Par izmaiņām Ādažu novada domes amatu sarakstā”, kas paredz 

likvidēt amatu „Revidents”, tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE), 

„atturas” – 2 (E.PLŪMĪTE, N.ZVIEDRIS) DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.25 „Par izmaiņām Ādažu novada domes amatu sarakstā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par atalgojumu 2015.gadā 

(L.Raiskuma) 

Lēmuma projekts „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2015.gadā”, tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 20.janvāra sēdē. 

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

K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS), „pret” – 

4 (E.PLŪMĪTE, A.KEIŠA, K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 2 (J.ANTONOVS, 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.26 „Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2015.gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Informatīvs ziņojums par situāciju par privātīpašnieku saskaņojumiem par Gaujas ielas 

veloceliņu un apgaismojumu projektu 

(G.Dundure) 

Informē par situāciju par privātīpašnieku saskaņojumiem par Gaujas ielas veloceliņu un 

apgaismojumu projektu, vēršot uzmanību, ka ir nepieciešams papildu finansējums indikatīvi 

3665 EUR apmērā, lai izpildītu Loku ielas 2, 4, 6, un Loku ielas 8 iedzīvotāju prasības 

veloceliņa un apgaismojuma projekta veiksmīgai īstenošanai. 

Pēc debatēm (E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, G.DUNDURE, E.KĀPA, 

P.SABĻINS, K.SPRŪDE, J.ANTONOVS, G.PORIETIS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 

1.01.17 – 1.18.13] deputāti vienojas, ka: 

1. ja būvprojekta saskaņošanas procesā Loku ielas 2, 4, 6, un 8 iedzīvotāju prasības radīs 

nepieciešamību papildu pašvaldības finansējuma piešķiršanai, virzīt jautājumu uz 

tuvāko domes sēdi; 

2. domes finanšu līdzekļu ieguldījuma apmērs un kārtība tiks noteikts ar atsevišķu domes 

lēmumu pēc tam, kad būs precīzi noteikts nepieciešamo finanšu līdzekļu un darba 

apjoms saskaņojuma ar Loka ielas 2, 4, 6, un 8 nekustamo īpašumu īpašniekiem 

panākšanai; 

3. nesamērīgu prasību gadījumā dome pārskatīs finansējuma piešķiršanu Gaujas ielas 

veloceliņa un apgaismojuma projektam 2015.gadā un izvērtēs iespēju uzsākt zemes 

īpašumu daļas atsavināšanas procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sabiedrības 

vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izvietošanai ielas sarkano līniju teritorijā, lai 

projektu realizētu 2016. vai 2017.gadā. 

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

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Noteikt papildu finansējuma apmēru un darba apjomu ar domes lēmumu. 

3. Nesamērīgu prasību gadījumā pārskatīt finansējuma piešķiršanu Gaujas ielas 

veloceliņa un apgaismojuma projektam 2015.gadā un izvērtēt iespēju uzsākt zemes 

īpašumu daļas atsavināšanas procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

sabiedrības vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izvietošanai ielas sarkano 

līniju teritorijā, lai projektu realizētu 2016. vai 2017.gadā. 
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30.§ 

Par pašvaldības 2015.gada budžetu 

(S.Mūze) 

Ir veikti precizējumi pašvaldības 2015.gada budžeta projektā, , ņemot vērā Finanšu komitejas 

š.g. 20.janvāra sēdē nolemto. 

A.BRŪVERS informē, ka noslēdzoties iepirkuma procedūrai, ir saņemts piedāvājums 

dzīvokļa „Kadaga 5”-14, Kadaga, Ādažu novads remontam (8326 EUR), kas pārsniedz domes 

Saimniecības un infrastruktūras daļas budžetā tam paredzēto finansējumu (7000 EUR). Lūdz 

palielināt domes Saimniecības un infrastruktūras daļas budžetu par 1350 EUR. 

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

Palielināt domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2015.gada budžetu par 1350 

EUR nekustamā īpašuma „Kadaga 5”-14, Kadaga, Ādažu novads, remontam. 

S.MŪZE iepazīstina domi ar saistošo noteikumu projektu „Par Ādažu novada pašvaldības 

budžetu 2015.gadam”. 

E.PLŪMĪTE aicina Ādažu PII paredzēto finansējumu multihalles būvniecībai novirzīt 

jauniešu centra izveidošanai. 

P.BALZĀNS uzskata, ka jauniešu centrs nav tik pieprasīts, kā multihalle. 

M.SPRINDŽUKS vērš uzmanību, ka multihalles telpas būs iespēja izmantot Ādažu 

Sociālajam dienestam un citām juridiskām personām pasākumu organizēšanai. 

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

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS), „pret” – 5 (A.KEIŠA, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, E.PLŪMĪTE 

K.SPRŪDE, N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9/2015 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2015.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai. 

M.SPRINDŽUKS pateicas deputātiem par pieņemto pašvaldības 2015.gada budžetu, vēršot 

uzmanību, ka pateicoties iepriekšējos gados uzkrātiem līdzekļiem ir nodrošināta iespēja 

2015.gadā novirzīt papildu 2 milj. EUR novada attīstībai. 

31.§ 

Par amatu savienošanas atļauju L.Krūzei 

(E.Kāpa) 

Ādažu novada Administratīvās komisijas locekle Liene Krūze savā š.g. 7.janvāra iesniegumā 

(reģ. Nr. ĀND/1-18/15/70-K) lūdz atļaut savienot domes Administratīvās komisijas locekļa 

pienākumus ar rasētāja amatu SIA „Leģenda Gold”. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.28 „Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

32.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

I.A., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 14.janvāra iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/205-A), 

pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.pantu 

lūdz nodot dzīvojamai mājai Pirmā ielā X dz.X, Ādaži, Ādažu novads, piekrītošās domājamās 

daļas no zemes. 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.29 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par administratīvā akta piespiedu izpildi 

 (E.Kāpa) 

Informē, ka ir sagatavoti 2 (divi) izpildrīkojumu projekti „Par administratīvā akta piespiedu 

izpildi”, kas paredz veikt domes 2011.gada 24.maija lēmuma Nr.84 „Par samaksas noteikšanu 

ārpusģimenes pakalpojumiem” piespiedu izpildi, piedzenot paradu no S.L. un Igora Osipova. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.30 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi” un lēmumu Nr.31 

„Par administratīvā akta piespiedu izpildi” un sagatavot tos parakstīšanai. 

34.§ 

Par telpām bibliotēkai 

 (G.Porietis) 

Informē par izvērtējumu par telpu nomas piedāvājumiem Ādažu novada bibliotēkas 

izvietošanai (pielikumā). 

Plkst. 15.50 K.SPRŪDE atstāj sēdi. 

Plkst. 15.52 K.SPRŪDE atgriežas sēdē. 

Pēc debatēm (P.BALZĀNS, I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, A.BRŪVERS, E.KĀPA, 

G.PORIETIS, E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS, V.BULĀNS, P.PULTRAKS, 

K.DĀVIDSONE) [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.46.27 – 2.02.24] deputāti vienojas: 

1) organizēt bibliotēkas klientu aptauju par bibliotēkas iespējamo atrašanas vietu, ar 

iespēju izvēlēties vienu no variantiem: SIA „Build UP” vai SIA „RIAS”  

piedāvājumu; 

2) precizēt SIA „Build UP” un SIA „RIAS” iespējas nodrošināt otro rezerves izeju no 

piedāvātajām telpām un citu prasību ievērošanu attiecībā uz publiskām ēkām; 

3) precizēt bibliotēkas fondu faktisko slodzi uz 1 m
2
; 

4) konsultēties ar attiecīgām valsts iestādēm (tai skaitā ar Sabiedrības veselības 

aģentūru) par iespējām izvietot bibliotēku piedāvātajās telpās; 

5) atkārtoti izskatīt papildu saņemto informāciju domes komitejās un sagatavot 

domes lēmuma projektu apstiprināšanai domē ne vēlāk kā š.g. martā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

35.§ 

Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu 

 (A.Dundurs) 

Sakarā ar nepieciešamību nodrošināt Ādažu ciema ūdenssaimniecības tīklu pārklājumu, 

pilnveidot ūdens un kanalizācijas sistēmas darbību, rekonstruēt sūkņu staciju „Elejas” 

(Gaujmalas un Gaujas ielas krustojums) un pamatojoties uz domes 2012.gada 27.marta 

lēmumu Nr.68 „Par ūdenssaimniecības projektu realizāciju”, 2014.gada 30.jūnija lēmumu 

Nr.152 „Par ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi”, likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Dabas resursa nodokļa likuma 29.pantu, 

iepirkuma „Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūve no Loka ielas 2 līdz Gaujmalas ielai” 

(ID Nr.ĀŪ 2014/3) procedūras rezultātu, tika sagatavots lēmuma projekts „Par SIA „Ādažu 

Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu”, kas tika atbalstīts Attīstības komitejas 2014.gada 
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14.oktobra sēdē un Finanšu komitejas 2014.gada 21.oktobra sēdē. Aicina pieņemt lēmuma 

projektu „Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu”. 

E.KĀPA informē, ka lēmuma projekts nav saskaņots ar finanšu stabilizācijas procesa uzraugu 

Natāliju Dardeti. 

M.SPRINDŽUKS ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu uz domes š.g. 24.februāra sēdi. 

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

Atlikt lēmuma projekta „Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu” 

izskatīšanu uz domes š.g. 24.februāra sēdi. 

- SLĒGTĀ DAĻA - 

36.§ 

Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas 

 (E.Kāpa) 

Ierobežotas pieejamības informācija. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 27.janvārī, plkst. 16.10.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 2.februārī 



Pielikums 

Ādažu novada domes 27.01.2015. protokolam Nr.1 
 

IZVĒRTĒJUMS PAR TELPU NOMAS PIEDĀVĀJUMIEM ĀDAŽU NOVADA BIBLIOTĒKAS IZVIETOŠANAI 

Nr. Kritērijs un tehniskās prasības SIA „Build UP” SIA „RIAS” 

1. Telpu atrašanās vieta. 
 
Telpām jāatrodas Ādažu ciema 
centrālajā daļā  

 
  

 

                                                   + Intensīvi apmeklēta  

                                                      iepirkšanās vieta 

                                                   + Paredzēta lifta izbūve 

                                                   - Tālāks ceļš ejams  

                                                      kājāmgājējiem 

                                                   - Tālāka grāmatu  
                                                      pārvietošana 
 
760 m attālumā no Gaujas/Pirmās ielas krustojuma. 

 

                                                   + Tuvāk blīvāk apdzīvotai vietai un  

                                                       citu pakalpojumu vietām 

                                                   + Tuvāka grāmatu pārvietošana 

                                                   + Tuvāka vieta, kur skolēniem  

                                                       uzturēties 

                                                    - Nav lifta 
 
 
740 m attālumā no Gaujas/Pirmās ielas krustojuma. 

SIA „RIAS” piedāvājums ir labāks 

2. Telpu kopējā nomas platība (m
2
) 

 
Nepieciešamā platība no ~200 m

2 
(ar 

palīgtelpām) +/- 15 %. 
 
Griestu augstums - ne mazāk kā 2,5 
m.  
 

lietderīgā platība – 250 m
2
 

2.stāvā: 

 ir veikts kosmētiskais remonts 

 var veikt remontu pēc pasūtītāja prasībām un uzstādīt 
interjeram atbilstošas starpsienas, apgaismojuma 
intensitāti un komunikācijas. 

.  

lietderīgā platība – 200 m
2
 (no 220 m 

2
) 

2.stāvā: 

 ir veikts kosmētiskais remonts 

 telpa krājumu apstrādei var būt pieejama 1.stāvā ~ 60 m 
2 
 

 



Pielikums 

Ādažu novada domes 27.01.2015. protokolam Nr.1 
 

IZVĒRTĒJUMS PAR TELPU NOMAS PIEDĀVĀJUMIEM ĀDAŽU NOVADA BIBLIOTĒKAS IZVIETOŠANAI 

Nr. Kritērijs un tehniskās prasības SIA „Build UP” SIA „RIAS” 

 
 

 SIA „Build UP” piedāvājums ir labāks 

3. Pieejamība (darba laiks) 
 
Piekļuve telpām ar atsevišķu vai 
kopīgu ieeju.  
 
Telpas pieejamas nomniekam bez 
jebkāda saskaņojuma ar iznomātāju.  

                                                     2.stāvā: ir ierīkota un  
                                                     Aprīkota. Ir atsevišķa    
                                                     kopīga ieeja. 2015.gada  
                                                     decembrī būs papildus  
                                                     ieeja, kas nodrošinās  
                                                     piekļuvi arī personām  
                                                     ar īpašām vajadzībām.  
 
 

2.stāvā: - ir ierīkota un aprīkota kopīga ieeja, kura sastāda 
iznomājamo platību 20 m 

2
. Ir iespēja ierīkot atsevišķu ieeju. 

 

SIA „Build UP” piedāvājums ir labāks 

4. Apsardze 
Tehniskās apsardzes  sistēma vai 
fiziskā apsardze 24 stundas diennaktī. 

Ir nodrošināts Ir nodrošināts 

Līdzvērtīgi piedāvājumi 

5. Labierīcības 
 

+ Ir pieejamas koplietošanas – bez ierobežojuma, kā arī 
piedāvā lokālas labierīcības. 

+ Ir pieejamas lokālas labierīcības. 



Pielikums 

Ādažu novada domes 27.01.2015. protokolam Nr.1 
 

IZVĒRTĒJUMS PAR TELPU NOMAS PIEDĀVĀJUMIEM ĀDAŽU NOVADA BIBLIOTĒKAS IZVIETOŠANAI 

Nr. Kritērijs un tehniskās prasības SIA „Build UP” SIA „RIAS” 

Koplietošanas vai atsevišķas, 
pieejamas bez jebkāda saskaņojuma 
ar iznomātāju. 

  

SIA „RIAS” piedāvājums ir labāks 

6. Prasības telpām 
Jābūt izremontētām, ar pilnu iekšējo 
apdari un jāatbilst visām publisko telpu 
normatīvo aktu prasībām.  
Atsevišķi Krātuvju telpai~20 m

2 
+/-15% 

Telpām jābūt slēdzamām. 

Telpas atbilst tehniskajām prasībām. 
Lietderīgā slodze 700 kg uz 1m2. 

Telpas kopumā atbilst tehniskajām prasībām. 
Krātuvju telpa ir jāveido atsevišķi, ēkas 1.stāvā, palielinot nomājamo 
telpu platību.. 
Lietderīgā slodze 200 kg uz 1m2. 

SIA „Build UP” piedāvājums ir labāks 

7. Specifiskās prasības  
Apgaismojums visām zonām. 
Telpu vēdināšanas sistēma. 
Informācijas tehnoloģiju 
nodrošinājums. Centrālā apkure. 
Ugunsdzēsības signalizācijas iekārtas 
sistēma. 

Atbilst tehniskajām prasībām, moderna piespiedu ventilācijas 
sistēma. 

Kopumā atbilst tehniskajām prasībām, vienkārši atverami logi. 

SIA „Build UP” piedāvājums ir labāks 

8 Izmaksas Cena par 1 m
2
, EUR 

bez PVN 
Cena par kopējo platību, 

EUR bez PVN 
Cena par 1 m

2
, EUR 

bez PVN 
Cena par kopējo platību, 

EUR bez PVN 

Telpu nomas maksa mēnesī 4.50 1125.00 4.00 1120.00 

Apkures maksa mēnesī 0,76  

(1.30 EUR 7 mēnešu 

aukstākajā mēnesī) 

190.00 1.75 490.00 

 Kopā:  1315,-  1610,- 

 SIA „Build UP” piedāvājums ir labāks 

 



Pielikums 

Ādažu novada domes 27.01.2015. protokolam Nr.1 
 

Izvērtējot piedāvājumu atbilstību atlases kritērijiem un paredzamajām izmaksām, pašvaldībai izdevīgākais ir SIA „Build UP” piedāvājums. 

Izvērtējumu sagatavoja komisija, kas izveidota ar 09.01.2015.rīkojumu Nr. ĀND/1-10-1/15/2 „Par telpu nomas piedāvājumu izvērtēšanas komisijas 

izveidošanu”, šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētāja - Karīna MIĶELSONE, AID vadītāja, komisijas locekļi: Sarmīte MŪZE, finansiste, Māris 

ARNAVS, būvinženieris, Alīna LIEPIŅA, iepirkumu speciālista palīgs. 

 

Ādažos, 26.01.2015.               


