ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2013.gada 23.aprīlī

Nr. 4

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Domes sēdi vada: Pēteris Balzāns
Domē pavisam 15 deputāti.
Domes sēdē piedalās 13 deputāti :
Pēteris BALZĀNS, Jānis RUKS, Ieva ROZE, Kerola DĀVIDSONE, Liāna PUMPURE,
Adrija KEIŠA, Vita ABRICKA, Arnis LOČMELIS, Valērijs BULĀNS, Pēteris PULTRAKS,
Artis BRŪVERS, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Renārs AVETISJANS.
Domes sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās: Juris KRŪZE, Gundars LEONOVIČS.
Uz sēdi uzaicināti: domes administrācijas darbinieki – Guntis Porietis, Sarmīte Baķe, Everita
Kāpa, Silvis Grīnbergs, Andrejs Petskojs, Inga Pērkone, Vollijs Kuks, Vēsma Vālodze,
Vineta Suhova;
SIA „Ādažu Ūdens” pārstāvis Aivars Dundurs;
Zvērināts advokāts J.L.;
R.L.
Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Teritorijas plānošanas jautājumi:
1.1. Par lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu izvērtēšanu.
1.1.1.
Ādažu novada domes 18.12.2012. lēmuma par nekustamā īpašuma
„Ziemeļi” detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu izvērtēšana.
1.2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
1.2.1.
Nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma izstrādes uzsākšana.
1.3. Par zemesgabalu atdalīšanu.
1.3.1.
Divu zemesgabalu atdalīšana no nekustamā īpašuma „Kūlas” saskaņā
ar spēkā esošo detālplānojumu.
1.4. Par detālplānojumu projektu apstiprināšanu.
1.4.1.
Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma
projekta apstiprināšana.
1.4.2.
Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Vecgaujas” detālplānojuma
projekta apstiprināšana.
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1.5. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
1.5.1.
Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Meldras” zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
1.5.2.
Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā „Vārpiņas” zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
1.5.3.
Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Viesturi” zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
1.5.4.
Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Linziedi” un „Paulas” zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu
apstiprināšana.
2. Par atteikumu piemērot NĪN atlaidi.
3. Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā.
4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos:
4.1. Par materiālo atbalstu kopšanas vai aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai;
4.2. Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību.
5. Par SIA „Ādažu Ūdens” projektu.
6. Budžeta grozījumi.
7. Par papildinājumu Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumos.
8. Zemes jautājumi.
9. Par redakcionāliem labojumiem 26.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.8.
10. Par grozījumiem iepirkumu komisijas reglamentā.
11. Par Lāčplēša ielas 24 turpmāko izmantošanu.
12. Par novada domes 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
13. Par pašvaldības publiskā pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu.
1.
Teritorijas plānošanas jautājumi:
1.1.
Par lēmuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu izvērtēšanu.
1.1.1. Ādažu novada domes 18.12.2012. lēmuma par nekustamā īpašuma „Ziemeļi”
detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu izvērtēšana.
Ziņo S.GRĪNBERGS. Saņemta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM)19.03.2013. vēstule ar lūgumu atcelt Ādažu novada domes 2012.gada 18.decembra
lēmumu (prot.Nr.17 § 1.2.1.) par nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu un 2012.gada 18.decembra sēdes lēmumu Nr.237 „Par darba uzdevuma
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādāšanai”.
Jautājums plaši diskutēts Attīstības komitejas sēdē. Šodien e – pastā saņemta M.P. vēstule,
kurā norādīts, ka minēto lēmumu atcelšanu uzskata par prettiesisku.
Īpašuma attīstība ir neskaidra. 2006.gadā teritorija tika noteikta kā jaukta dzīvojamās un
darījumu iestāžu apbūves zona. 2007.gadā Satversmes tiesa atcēla teritorijas plānojumu pie
Lielā Baltezera, jo apbūve bija paredzēta teritorijā ar applūšanas varbūtību vismaz reizi simts
gados. 2009.gadā, kad tika izstrādāti teritorijas plānojuma grozījumi plānojuma atceltajai
daļai, īpašnieki pie kopsaucēja par tālāko attīstību nenonāca – līdzdalība no viņu puses bija
neliela un tas arī radīja situāciju, ka šai teritorijai Dome noteica turpmākās izpētes teritorijas
statusu. Tagad dome apstiprinājusi detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, bet ministrija to
uzskata par prettiesisku. Attīstības komiteja lēma, ka, lai izvairītos no pārkāpumiem
detālplānojuma izstrādes procesā, nepieciešams atcelt domes lēmumu par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu. Uzskatu, ka detālplānojums tomēr ir jāizstrādā, jo tā tas noteikts
teritorijas plānojumā. Jāvērtē, vai ir mērķtiecīgi lēmumu atcelt, jo domei ir arī tiesības
lēmumu apturēt uz laiku, kamēr šai teritorijai tiks izstrādāts lokālplānojums. Gan „Ziemeļi”,
gan „Lībieši” ir uzsākuši detālplānojuma izstrādi, ja lēmumu atceļ – viss būs jāuzsāk no jauna
un ieguldītais darbs vējā. Īpašuma „Ziemeļi” pārstāvji brīdina, ka lēmuma atcelšanas
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gadījumā vērsīsies tiesā, prasot kompensēt zaudējumus. Ir jautājums, vai detālplānojumu un
lokālplānojumu var izstrādāt vienlaicīgi, esmu uzdevis šo jautājumu vēstulē VARAM, bet
diemžēl atbilde vēl nav sniegta. Papildus priekšlikums – „Ziemeļi” uzskata, ka tagad
lokālplānojums jāizstrādā pašvaldībai par saviem līdzekļiem. Ja tā, tas pats attiektos uz
„Lībiešiem”. Varbūt ir mērķtiecīgi pašvaldībai uzņemties lokālplānojuma izstrādi visai
turpmākās izpētes teritorijai – „Ziemeļiem”, „Lībiešiem”, Lībiešu ceļam. Bet, ja Lībiešu ceļu
būs jāpaplašina, tas skartu vēl arī citus īpašumus. Ja to darītu pašvaldība, tā vēlētos
caurbraucamu ceļu, kam iebilst īpašnieki un, iespējams, rastos vēl citas problēmas.
(14.10 ierodas A.Brūvers)
Ierosinu nevis atcelt lēmumu par detālplānojuma uzsākšanu, bet apturēt līdz laikam, kad
teritorijā būs spēkā esošs lokālplānojums. Aicinu deputātus izvērtēt priekšlikumu.
P.BALZĀNS dod vārdu nekustamā īpašuma „Ziemeļi” īpašnieces M.P. pārstāvim J.L.,
norādot, ka iesniegumi izskatīšanai jāiesniedz savlaicīgi un nepieciešams iesniegt M.P.
iesnieguma oriģinālu.
J.L. informē, ka iesnieguma oriģināls ir iesniegts Kancelejā. M.P. 2006.gadā īpašumu
nopirka, 2007.gadā Satversmes tiesa teritorijas plānojumu daļā atcēla, 2009.gadā Ādažu
novada dome plānojumu grozīja – un noteica, ka šai teritorijai ir turpmākas izpētes statuss,
tātad no 2006. līdz 2013.gadam īpašnieks nevar attīstīt īpašumu, kas nopirkts par apm. 1
milj.eiro. Ir veiktas darbības, lai piedalītos tālākā procesā – 2012.gada decembrī tika atļauts
detālplānojums, tad tika sāktas nepieciešamās darbības, tai skaitā, dokumentācijas
sagatavošana, tehnisko noteikumu pieprasīšana un maksājumu veikšana. Tagad atkal tiek
plānots detālplānojumu atcelt. Īpašniece to uzskata par prettiesisku un pieļauj iespēju vērsties
tiesā.
(14.14 ierodas R.Avetisjans)
S.GRĪNBERGS jautā, kāds ir viedoklis par lēmuma apturēšanu līdz lokālplānojuma spēkā
stāšanās laikam.
J.L. Ja aptur – kā tas izskatīsies juridiski?
S.GRĪNBERGS. Lēmumu aptur līdz brīdim, kad būs spēkā lokālplānojums, pēc tam varēs
turpināt detālplānojuma izstrādi, ieguldītais darbs nebūs veltīgs, varēs turpināt, bet iespējams,
ka vajadzēs grozīt darba uzdevumu, ja kaut kas mainīsies.
J.L.Vēl jāvērtē juridiskā puse. Teorētiski tas ir pieņemami, jo tad nezaudēsim laiku. Ja
lokālplānojums ir nepieciešams, tas iespējami ātri jāizstrādā. Vēlamies, lai to izstrādā un
finansē pašvaldība.
S.GRĪNBERGS. Ja apturam, tad pieņemtais lēmums nezudīs, bet pašvaldībai vajadzīgs, lai
lokālplānojuma izstrādei būtu pamatojums – nepieciešams, lai tas nāktu no jūsu puses.
E.KĀPA norāda, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem lokālplānojuma izstrāde ir
nepieciešama, jo detālplānojumu izstrādā, lai īstenotu konkrētas attīstības priekšlikumu,
detalizējot teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā noteiktās prasības. Uzskata, ka šī situācija
ir ieilgusi, cilvēki maksā nodokļus, tāpēc pašvaldībai jāuzņemas iniciatīva, jāatrod budžetā
līdzekļi un jāizstrādā lokālplānojums visai turpmākās izpētes teritorijai. Lēmuma apturēšana
arī ir personai nelabvēlīgs administratīvais akts un tai ir tiesības to pārsūdzēt. Nav jēgas, ja
lēmumu aptur, bet lokālplānojumu nevirza. Otrai pusei ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību
un kompensāciju, jo radītā situācija ilgstoši atrodas stagnācijas procesā.
J.RUKS izsaka viedokli, ka atbildība par lokālplānojuma izstrādi varētu būt pašvaldības ziņā,
bet, ja pašvaldība to uzņemtos, nevar simtprocentīgi pateikt, ka tās veiktais lokālplānojums
atbildīs detālplānojuma uzdevumiem, ko Būvvalde ir izsniegusi. Uzskata, ka dome nav
pieņēmusi nelikumīgus lēmumus, bet iemesls situācijai ir strīdi starp iedzīvotāju grupām tik
mazā teritorijā. Pašvaldība varētu izstrādāt lokālplānojumu tad, ja tiktu plānots ceļu koridors,
maģistrāle u.tml. Šajā gadījumā lokālplānojums jāizstrādā attīstītājiem. Lēmuma apturēšana
būtu loģiska, bet tādā veidā dome it kā dod solījumu nemainīt nosacījumus. Attīstītājs justos
drošāk, ja pats veiktu lokālplānojumu.
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E.KĀPA. Nav pamata šo teritoriju arī turpmāk turēt kā turpmākās izpētes teritoriju. Laiki
mainās. Tajā brīdī vieni gribēja to kā darījumu iestāžu teritoriju, citi kā savrupmāju apbūvi.
Šobrīd situācija ir cita. Uzlikt par pienākumu attīstītājiem izstrādāt lokālplānojumu nevaram.
Viņi paši var to uzņemties.
J.L. jautā, cik ilgi tāda situācija būs – cik gadi jāgaida un vai pašvaldība šeit nesaskata savu
funkciju nepildīšanu. Pārmet attieksmi pret investoriem.
S.GRĪNBERGS. 2009.gadā bija teritorijas plānojuma grozījumi un bija iespēja piedalīties.
Īpašnieki to nedarīja – tāpēc šāds rezultāts.
Vērš uzmanību, ka pašvaldībai jādomā arī par sabiedrības, ne tikai īpašnieku interesēm.
Attīstītājs, izstrādājot lokālplānojumu, var īstenot savas intereses. Savukārt, ja to dara
pašvaldība, tā var tur iekļaut savas intereses. Norāda, ka „Lībieši” ir gatavi paši izstrādāt
lokālplānojumu.
R.AVETISJANS vērš uzmanību uz teritorijas stāvokli – applūšanas risku un pašvaldības
atbildību, jo teritorija applūst, bet būs dota atļauja to apbūvēt. Par lokālplānojumu – atbalsta,
ka to veic attīstītājs.
P.BALZĀNS aicina formulēt, par ko balsos.
S.GRĪNBERGS. Vispirms jāizlemj, atcelt vai apturēt.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apturēt Ādažu novada domes 2012.gada 18.decembra sēdes lēmuma Nr.17 § 1.2.1.
par nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un Ādažu
novada domes 2012.gada 18.decembra sēdes lēmuma Nr.237 „Par darba uzdevuma
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma izstrādāšanai” darbību
līdz brīdim, kad šai teritorijai būs stājies spēkā lokālplānojums.
2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 70 „Par Ādažu novada domes 18.12.2012. lēmuma
(prot.Nr.17 § 1.2.1.) par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam
Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Ziemeļi” izvērtēšanu”.
3. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 70 parakstīšanai.
P.BALZĀNS. Tagad jālemj, vai pašvaldība izstrādās lokālplānojumu visai Baltezera
turpmākās izpētes teritorijai, vai paši attīstītāji saviem īpašumiem.
L.PUMPURE izsaka šaubas, vai pašvaldība drīkst uzņemties izstrādāt lokālplānojumu, ja
„Lībieši” paši to vēlas darīt.
J.L. uzsver, ka īpašniekam ir svarīgi, lai lokālplānojums tiktu izstrādāts maksimāli īsā laikā.
Nav būtiski, kurš to dara, bet – kurš ātrāk.
P.BALZĀNS. Pašvaldībai tas būtu ilgāk, jo jāievēro visas likumos paredzētās procedūras.
S.GRĪNBERGS papildina, ka domei būtu jāorganizē iepirkums, jāslēdz līgumi.
E.KĀPA atgādina, ka, lai izstrādātu lokālplānojumu, vajadzīgs, lai būtu apstiprināts novada
attīstības stratēģijas plāns. Tas plānots jūlijā.
J.L. jautā, cik ilgā laikā lokālplānojumu var izstrādāt.
S.GRĪNBERGS. Apmēram 9 mēnešos (ātrākais – sešos). Savukārt, ja izstrādā pašvaldība, to
nevar prognozēt.
J.RUKS. Kas notiks ar ielas daļu?
S.GRĪNBERGS. To risinās kopā ar „Lībiešu” daļu – tas ietverts plānojumā.
E.KĀPA. Ja lokālplānojumu taisa „Lībieši”, „Ziemeļi”, Baznīca, vai paliek kāda „baltā”
teritorija?
S.GRĪNBERGS. Nē.
E.KĀPA jautā, kā aizstāvēs sabiedrības intereses, ja ļausim pašiem izstrādāt lokālplānojumu.
J.RUKS. Domei jābūt savam skatījumam, nododot publiskajai apspriešanai šo jautājumu.
S.GRĪNBERGS. Ja lokālplānojumu taisīs katrs atsevišķi, visdrīzāk caurejošais ceļš netiks
veidots.
E.KĀPA. Kam tas ir izdevīgi – pašvaldībai vai attīstītājiem?
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J.RUKS. Ja attīstītāji nodrošina piekļuvi ugunsdzēsējiem, ātrajai palīdzībai, tad viss kārtībā.
R.AVETISJANS. Iela ir obligāta, jo tā izslēdz applūšanu.
S.GRĪNBERGS. Neredzu jēgu uzņemties to darīt, ja attīstītāji ir ar mieru.
P.BALZĀNS ierosina lemt, ka pašvaldība neuzņemas izstrādāt lokālplānojumu.
E.KĀPA jautā J.L., vai piekrīt, ka lokālplānojumu izstrādās īpašnieks.
J.L. atbalsta priekšlikumu, ka lokālplānojumu izstrādā īpašnieks.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Ziemeļi” izstrādā īpašnieks.
1.2. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.
1.2.1. Nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma izstrādes
uzsākšana.
S.GRĪNBERGS. Ir sagatavots un Attīstības komitejas sēdē atbalstīts lēmuma projekts „Par
atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā,
„Lībieši 3””. Pēc analoģijas ar iepriekš pieņemto lēmumu par nekustamo īpašumu „Ziemeļi”
lēmumprojekts jāpapildina, ka Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra sēdes lēmuma
Nr.16 § 1.1.1. par nekustamā īpašuma „Lībieši 3” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un
Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra sēdes lēmuma Nr.211 „Par darba uzdevuma
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lībieši 3” detālplānojuma izstrādāšanai” darbība tiek
apturēta līdz laikam, kad stājas spēkā lokālplānojums.
P.BALZĀNS dod vārdu R. L.
R.L. apliecina, ka piekrīt tam, ka minētie lēmumi tiek apturēti un, ka piekrīt izstrādāt
lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Lībieši 3”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apturēt Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra sēdes lēmuma Nr.16 § 1.1.1.
par nekustamā īpašuma „Lībieši 3” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un Ādažu
novada domes 2012.gada 27.novembra sēdes lēmuma Nr.211 „Par darba uzdevuma
apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Lībieši 3” detālplānojuma izstrādāšanai” darbību
līdz laikam, kad šai teritorijai būs stājies spēkā lokālplānojums.
2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 71 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Lībieši 3””.
3. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 72 Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā
īpašuma „Lībieši 3” lokālplānojuma izstrādāšanai”.
4. Sagatavot lēmumu projektus Nr. 71 un 72 parakstīšanai.
1.3.Par zemesgabalu atdalīšanu.
1.3.1. Divu zemesgabalu atdalīšana no nekustamā īpašuma „Kūlas”
saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu.
S.GRĪNBERGS informē par A. L. 04.04.2013. iesniegumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/1197-L;
04.04.2013.) ar lūgumu atļaut īstenot pa kārtām detālplānojumu nekustamajam īpašumam
„Kūlas” un atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kūlas” (kad.apz. 8044 011 0025) divus
apbūves gabalus saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Kūlas”.
Jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 73 „Par nekustamā īpašuma „Kūlas” detālplānojuma
īstenošanas kārtības precizēšanu”.
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2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 73 parakstīšanai.
1.4.Par detālplānojumu projektu apstiprināšanu.
1.4.1.Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē par SIA „M un M risinājumi” 04.04.2013. Nr.1.-2.1/10 iesniegto
(reģ.Nr.ADM/1-18/13/1204-M) Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma Brūkleņu
ielā 4A detālplānojuma projektu. Tas izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas sēdē un ir
sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 74 „Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā
īpašuma Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 74 parakstīšanai.
1.4.2.Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Vecgaujas” detālplānojuma projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē par SIA „M un M risinājumi” 04.04.2013. Nr.1.-2.1/9 iesniegto
(reģ.Nr.ADM/1-18/13/1203-M) Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vecgaujas”
detālplānojuma projektu. Tas izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas sēdē un ir sagatavots
attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 75 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma
„Vecgaujas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 75 parakstīšanai.
1.5.Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
1.5.1.Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Meldras” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts J. K. 18.03.2013. pieteikums (reģ.Nr.ADM/118/13/974-K, 18.03.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Meldras” ar mērķi veikt kopīpašumā esošā zemesgabala sadalīšanu. Zemesgabals
atrodas Birznieku ciemā. Jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 76 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Meldras”.
2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 77 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības
projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Meldras”.
3. Sagatavot lēmumu projektus Nr. 76 un 77. parakstīšanai.
1.5.2. Nekustamā īpašuma Stapriņu ciemā „Vārpiņas” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts O. S. 26.03.2013. pieteikums (reģ.Nr.ADM/118/13/1113-S, 26.03.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Vārpiņas” ar mērķi veikt kopīpašumā esošā zemesgabala sadalīšanu. Saskaņā ar
Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) nekustamais
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īpašums „Vārpiņas” atrodas jauktā rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zonā un daļēji
līnijbūvju izbūves teritorijā. Jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 78 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, „Vārpiņas”.
2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 79 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības
projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Vārpiņas”.
3. Sagatavot lēmumu projektus Nr. 78 un 79. parakstīšanai.
1.5.3. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Viesturi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, par L.S. un L.Z. 01.04.2013. pieteikumu (reģ.Nr.ADM/118/13/1173-Z, 02.04.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Viesturi” (kad.apz. 8044 008 0145) ar mērķi veikt kopīpašumā esošā zemesgabala
sadalīšanu. Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada
grozījumiem) nekustamais īpašums „Viesturi” atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā
un daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 80 Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Viesturi”.
2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 81 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības
projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Viesturi”.
3. Sagatavot lēmumu projektus Nr. 80 un 81 parakstīšanai.
1.5.4. Nekustamo īpašumu Baltezera ciemā „Linziedi” un „Paulas” zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē par SIA „Balttehnika” 02.04.2013. pieteikumu (reģ.Nr.ADM/118/13/1178-Z, 02.04.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem
īpašumiem „Linziedi” (kad apz. 8044 013 0424) un „Paulas” (kad.apz. 8044 013 0172) ar
mērķi veikt zemesgabalu apvienošanu. Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas
plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) nekustamie īpašumi „Linziedi” un „Paulas” atrodas
savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā un daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr.82 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Linziedi” un „Paulas”
2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 83 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības
projekta izstrādei nekustamajiem īpašumam „Linziedi” un „Paulas”.
3. Sagatavot lēmumu projektus Nr. 82 un 83 parakstīšanai.
2.Par atteikumu piemērot NĪN atlaidi.
E.KĀPA informē par SIA „ROTONS” 04.04.2013. iesniegumu Nr. ADM/1-18/1/1191-R.
Iesniegums, klātesot SIA „ROTONS” pārstāvim, tika izskatīts Finanšu komitejas sēdē, un
konstatēts, ka nav tiesiska pamata iesniedzējam piešķirt nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumus, jo saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iesniedzējs neatbilst
nevienai no kategorijām, kurām būtu piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.
Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 84 „Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu
piešķiršanas atteikumu”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 84 parakstīšanai.
3.Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību Ādažu novadā.
Ziņo E.KĀPA. Informē par sagatavoto saistošo noteikumu projektu par ielu tirdzniecību
Ādažu novadā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr. 440
„Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” projektā noteikta kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu, tirdzniecības
vietās realizējamo preču grupas, tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora
pienākumus kārtības nodrošināšanai, kārtību, nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu
tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas apturēšanai uz laiku.
Projekts precizēts, iekļaujot tajā Finanšu komitejas priekšlikumus, tai skaitā, ka publiskās
vietās alkohola tirdzniecība atļauta tikai publisku pasākumu laikā, kā arī, ka pašvaldības
pienākums ir brīdināt 1 mēnesi iepriekš par tirdzniecības atļaujas apturēšanu. Saistošo
noteikumu projekts sabiedriskās apspriešanas nolūkos tika publicēts pašvaldības mājas lapā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu projektu Nr. 10 „Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību
Ādažu novadā”.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu Nr. 10 parakstīšanai (pielikums Nr. 1).
4. Par grozījumiem saistošajos noteikumos:
4.1. Par materiālo atbalstu kopšanas vai aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai.
I.ROZE informē par sagatavoto grozījumu saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu
kopšanas vai aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, lai precizētu kārtību, kādā novērtējami
ienākumi ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai pienākas saistošajos noteikumos Nr.
3 noteiktais pabalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai. Punkts 1.¹ izteikts
sekojošā redakcijā:
„1.¹ Ģimenes (personas) ienākumi tiek izvērtēti analoģiski Ministru Kabineta 2010.gada
30.marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu projektu Nr. 11 „Grozījums Ādažu novada domes
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības
materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu Nr. 11 parakstīšanai (pielikums Nr. 2).
4.2. Par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību.
ZIŅO I.ROZE. Informē, ka nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos Nr.2 par
sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību, precizējot kārtību, kādā novērtējami ienākumi un
mantiskais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kuru atzīst par
maznodrošinātu. Lai atvieglotu atsevišķām personām pabalsta piešķiršanas procedūru,
paredzēts izslēgt punktu par bankas konta izraksta nepieciešamību nestrādājošām pensijas
vecuma personām un nestrādājošiem I un II grupas invalīdiem, kā arī izslēgt 9. punkta
nosacījumus par kredītsaistībām, jo visi kredīti ir uzskatāmi par personas ienākumiem. Tāpat
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nepieciešams noteikt, ka saņemot pabalstu, par medicīniskajiem pakalpojumiem, jāuzrāda
maksājuma dokumenta oriģināls. Noteikumu projekts atbalstīts Sociālo un veselības aprūpes
jautājumu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu projektu Nr. 12 „Grozījumi Ādažu novada domes
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu Nr. 12 parakstīšanai (pielikums Nr. 3).
5.Par SIA „Ādažu Ūdens” projektu.
Ziņo A.DUNDURS. SIA „Ādažu Ūdens” ierosina kā prioritāru realizēt Draudzības ielas (no
Attekas ielas līdz Dzirnavu ielai) projektu ūdensapgādes situācijas uzlabošanai. Projekts
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” paredz kanalizācijas kolektora izbūvi
Draudzības ielā līdz 2013.gada maija beigām. Lai atkārtoti nebūtu jāpārrok Draudzības iela,
ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu izbūvi būtu mērķtiecīgi veikt vienlaicīgi. Ir sagatavots
lēmuma projekts, kas paredz, ka:1) SIA „Ādažu Ūdens” realizē projektu „Ūdensapgādes tīkla
paplašināšana Draudzības ielā” par LVL 38 626 ar projekta izpildes termiņu 2013.gada
1.augustu; 2) dome iegulda SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā minēto summu no
pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem, pretī saņemot 38 626 kapitāla daļas.
Jautājums izskatīts un atbalstīts Finanšu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (Karīna Tinamagomedova),
DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 85 „Par projekta „Ūdensapgādes tīkla paplašināšana
Draudzības ielā” un līdzekļu ieguldīšanu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 85 parakstīšanai.
A.Brūvers iziet no sēžu zāles.
6.Budžeta grozījumi.
Ziņo S.BAĶE. Budžeta grozījumi ir sagatavoti attiecībā uz ceļu uzturēšanu – bijām plānojuši,
ka varēs iztikt ar specbudžeta līdzekļiem. 10 – 20 000 Ls mēnesī iziet ceļu uzturēšanai,
vajadzēs arī bedrīšu remontam. Tādēļ no pamatbudžeta būtu jānovirza 25 000 Ls.
P.BALZĀNS piekrīt, piebilstot, ka par ceļu stāvokli no iedzīvotājiem saņemtas ļoti daudz
sūdzības.
S.BAĶE. Pēc šiem budžeta grozījumiem pamatbudžeta atlikumā paliktu 194’169 Ls.
Tāpat jāmaina ekonomiskās klasifikācijas kodi.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošo noteikumu projektu Nr. 13 „Grozījumi Ādažu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2013.gadā””.
2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu Nr. 13 parakstīšanai (pielikums Nr. 4).
A.Brūvers atgriežas sēžu zālē.
7.Par papildinājumu Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumos.
Ziņo K.KURZEMNIECE. Sagatavots lēmuma projekts, kurā atbilstoši Civilstāvokļu aktu
reģistrācijas likumam paredzēts jauns Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojums – laulības
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reģistrācijas ceremonijas organizēšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām. Saskaņā ar
Finanšu komitejas lēmumu, projektā paredzēts, ka maksa par šo pakalpojumu Ādažu novadā
deklarētajiem ir 100 Ls un papildus PVN, citur deklarētajiem – 120 Ls un papildus PVN.
Kapu pakalpojumiem jāprecizē, ka norādītā cena ir bez PVN. Lēmumā PVN nav paredzēts
norādīt, lai mainoties PVN likmei, nebūtu jāgroza lēmums.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr.86 „Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 86 parakstīšanai.
8.Zemes jautājumi.
8.1. Par vienotas adreses piešķiršanu.
Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.10., 8., 11. un 29.punktiem,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Renārs Avetisjans balsošanā
nepiedalās) DOME NOLEMJ:
1.1.Piešķirt nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044
010 0203 ar ēkām un būvēm vienotu adresi: „Čiekurkrasti”, Baltezers, Ādažu novads.
8.2.Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā.
8.2.1. Ziņo V.KUKS. Iesniegts pilnvarotās personas E. P. 2013.gada 15.aprīļa iesniegums
(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1341) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Dzelmes”,
Baltezers, zemes 0,3967 reģistrācijai zemesgrāmatā uz Krievijas Federācijas pilsoņa A. S.
vārda saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu
izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz
piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A. S. iegūst īpašumā nekustamā īpašuma
„Dzelmes”, Baltezers, Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 013 0020) apbūvētu zemesgabalu
0,3967 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Renārs Avetisjans
balsošanā nepiedalās) DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 87 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 87 parakstīšanai.
8.2.2. V.KUKS informē par Latvijas Republikas nepilsoņa D. K. 2013.gada 17.aprīļa
iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/13/1363) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Ēnu iela
8, Stapriņi, zemes 0,2205 ha platībā 1/2 domājamās daļas reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā
ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos“ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz
piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis D. K. iegūst īpašumā 1/2 (vienu otro) domājamo
daļu no nekustamā īpašuma Ēnu iela 8, Stapriņi (kadastra Nr.8044 004 0482) zemesgabala
0,2205 ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Renārs Avetisjans
balsošanā nepiedalās) DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 88 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 88 parakstīšanai.
8.2.3. V.KUKS informē par Krievijas federācijas pilsoņa M. P. pilnvarotās personas J. S.
2013.gada 16.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/13/1361) par domes piekrišanu
362/13100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā
reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz
piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis M. P. iegūst īpašumā 362/13100 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31
ha platībā dzīvojamo māju un darījumu iestāžu apbūvei.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Renārs Avetisjans
balsošanā nepiedalās) DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 89 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 89 parakstīšanai.
8.2.4. Ādažu novada dome izskatīja Krievijas Federācijas pilsoņa J. M. pilnvarotās personas
S. G. 2013.gada 22.aprīļa iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/13/1441) par domes piekrišanu
362/13100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā
reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību.
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “ VI nodaļas prasībām un
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, sagatavots lēmuma projekts, kas paredz
piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis J. M. iegūst īpašumā 362/13100 domājamo daļu no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31
ha platībā dzīvojamo māju un darījumu iestāžu apbūvei.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Renārs Avetisjans
balsošanā nepiedalās) DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 90 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 90 parakstīšanai.
9.Par redakcionāliem labojumiem 26.03.2013. saistošajos noteikumos Nr.8.
E.KĀPA informē, ka saņemot VARAM vēstuli, konstatēts, ka Ādažu novada domes
2013.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.8 „Grozījumi Ādažu novada saistošajos
noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojuma piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” tiesiskajā pamatojumā ieviesusies pārrakstīšanās kļūda,
tāpēc tajā nepieciešams aizstāt atsauci uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. un 4.
daļu ar atsauci uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 3. un 4.daļu. Sagatavots
attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 91 „Par redakcionāliem labojumiem 26.03.2013.
saistošajos noteikumos Nr. 8”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 91 parakstīšanai.
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10. Par grozījumiem iepirkumu komisijas reglamentā.
E.KĀPA. Sagatavotie grozījumi iepirkumu komisijas reglamentā nav izskatīti komitejās, bet
nepieciešams tos pieņemt, paredzot, ka tehniskās specifikācijas jāsaskaņo ar speciālistiem, kas
kompetenti attiecīgajā jautājumā, lai problēmas neatklātos jau pēc iepirkuma procedūras.
Paredzēts reglamentu papildināt ar jaunu punktu:
„4.3.¹ Pieteikumam tiek pievienota iesniedzēja parakstīta preces specifikācija vai
pakalpojuma darba uzdevums, kas rakstiski saskaņots ar pašvaldības iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem un speciālistiem to kompetences jautājumos.”
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
apstiprināt grozījumus Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas reglamentā (pielikums
Nr. 5).
11. Par Lāčplēša ielas 24 turpmāko izmantošanu.
Ziņo P.BALZĀNS. Ēkas Lāčplēša ielā 24, Rīgā, neliela domājamā daļa pieder Ādažu novada
domei. Kad tika likvidēti rajoni, domājamās daļas nonāca bijušo Rīgas rajona pašvaldību
īpašumā. Telpas tiek iznomātas, līguma termiņš beidzas aprīlī. Attiecīgo pašvaldību sanāksmē
vienojās par šā nekustamā īpašuma atsavināšanu pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām.
Nepieciešams domes lēmums par piekrišanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,
atsavināšanai pēc 2013.gada pašvaldību vēlēšanām, pārdodot to izsolē, un par piekrišanu
nomas līguma darbības termiņa pagarināšanai līdz nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,
pārdošanas izsoles rezultātu apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 9.aprīlim.
Dokumentu kārtošanu šajā lietā uzņēmusies Ķekavas dome. Aicina balsot par sagatavoto
lēmumprojektu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (Jānis Ruks), DOME
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 92 „Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 24, Rīgā,
kadastra Nr. 0100 021 0085, turpmāko izmantošanu”.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 92 parakstīšanai.
12. Par novada domes 2012.gada pārskata apstiprināšanu.
G.PORIETIS ziņo, ka domes 2012.gada pārskats ir parakstīts un jāapstiprina ar domes
lēmumu. Pārskatam pievienots arī elektroniski parakstīts vadības ziņojums. Saņemts arī
zvērināta revidenta pozitīvs atzinums. Informē par revidenta ieteikumiem, realizējot
saimnieciskus un finansiālus pasākumus.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 93 „Par Ādažu novada pašvaldības 2012.gada pārskata
apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumprojektu Nr. 93 parakstīšanai.
13.Par pašvaldības publiskā pārskata par 2012.gadu apstiprināšanu.
G.PORIETIS iepazīstina deputātus ar pašvaldības publisko pārskatu par 2012.gadu. Informē,
ka to paredzēts publicēt Ādažu novada domes mājas lapā, nosūtīt VARAM un izvietot tā
kopiju publiskai pieejamībai Ādažu novada domes Informācijas centrā, bibliotēkā u.c.
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 94 „Par Ādažu novada pašvaldības 2012.gada publiskā
pārskata apstiprināšanu.
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 94 parakstīšanai.
Sēde slēgta 2013.gada 23.aprīlī, plkst. 15.48
Domes priekšsēdētājs

P.Balzāns

Domes sēdes protokolētāja

K.Kurzemniece

Protokols parakstīts 2013. gada 26. aprīlī
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