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

Nr. 8

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Domes sēdi vada: M.Sprindžuks
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 14 deputāti :
Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Kerola
DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE,
Jānis RUKS, Māris SPRINDŽUKS, Edvīns ŠĒPERS, Karīna TINAMAGOMEDOVA,
Normunds ZVIEDRIS.
Domes sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās Valērijs BULĀNS.
Sēdē piedalās: domes administrācijas un iestāžu darbinieki –Guntis Porietis, Sarmīte Baķe,
Everita Kāpa, Vollijs Kuks, Dace Medniece, Andrejs Petskojs, Inga Pērkone, Dzintars
Kronbergs, Janika Dzeguze.
Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.02.
M.SPRINDŽUKS ierosina domes darba kārtībā kā pirmo izskatāmo jautājumu iekļaut
saistošo noteikumu „Ādažu novada pašvaldības nolikums” projektu. Deputāti piekrīt.
D.MEDNIECE lūdz papildināt Būvvaldes sadaļu ar 2 lēmumprojektiem par lokālplānojuma
izstrādes vadītāja maiņu (nekustamajiem īpašumiem „Ziemeļi un „Lībieši”). Deputāti piekrīt.
M.SPRINDŽUKS ierosina kā pēdējo darba kārtībā iekļaut jautājumu „Dažādi” informēšanai
par vizīti plānošanas reģionā un investīciju fondu. Deputāti piekrīt un apstiprina šādu darba
kārtību:
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Saistošie noteikumi „Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
2. Teritorijas plānošanas jautājumi.
2.1. Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu.
2.1.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Baltezera ielā 43 detālplānojuma izstrādes
uzsākšana.
2.1.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” detālplānojuma grozījumu izstrādes
uzsākšana.
2.2. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
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2.2.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Ezera ielā 9, 12 un 12A zemes ierīcības
projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
2.2.2. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Abzaļi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
2.3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
2.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Katlaplejas” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
2.3.2. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Lauku ielā 22 un Gaujas ielā 30 zemes
ierīcības projekta apstiprināšana.
2.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu precizēšanu.
2.4.1. Nekustamo īpašumu Divezeru ciemā „Baltvārnas” un „Jaunvārnas” zemes
ierīcības projekta izstrādes nosacījumu precizēšana.
2.5. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāja maiņu:
2.5.1. Par grozījumiem 23.04.2013. lēmumā par atļauju izstrādāt lokālplānojumu NĪ „
Lībieši 3”.
2.5.2. Par grozījumiem 18.06.2013. lēmumā par atļauju izstrādāt lokālplānojumu NĪ
„Ziemeļi”.
3. Zemes jautājumi.
4. Komiteju lēmumu apstiprināšana.
5. Par bērna uzņemšanu Ādažu PII.
6. Par darba grupas izveidošanu nolikuma izstrādei par Ādažu novada pašvaldības
sporta budžeta sadali.
7.Par dalību projektā „Džudo paklāju (tatami) iegāde Pierīgas Bērnu un jaunatnes
sporta skolai”.
8.Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
9.Par pieteikšanos Ādažu vēlēšanu komisijai.
10. Par grozījumiem 28.05.2013. lēmumā Nr. 110 „Par SIA „Garkalnes ūdens” statūtu
kapitāla palielināšanu”.
11.Par finanšu stabilizācijas plāna grozījumiem.
12.Grozījumi saistošajos noteikumos par budžetu.
13.Grozījumi saistošajos noteikumos par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu
Ādažu novada teritorijā.
14.Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu.
15.Informācija par Ādažu novada informatīvā izdevuma „ Ādažu Vēstis” jauno
koncepciju.
16.Informācija par Ādažu novada Attīstības programmas Monitoringa ziņojumu.
17.Par grozījumiem 18.06.2013. lēmumā Nr. 134 „Par dalību projektā „Vējupes
publiskās pludmales labiekārtošana”.
18. Par LPS kongresa rezolūciju projektiem.
19. Par publisko ūdeņu nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā.
1. Saistošie noteikumi „Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
M.SPRINDŽUKS. Ārkārtas Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē nolikuma projekts
izskatīts un atbalstīts, priekšlikums to iekļaut dienas kārtībā un apstiprināt.
Deputātiem priekšlikumu un jautājumu nav.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 19 parakstīšanai.
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2. Teritorijas plānošanas jautājumi.
2.1. Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu.
2.1.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Baltezera ielā 43 detālplānojuma
izstrādes uzsākšana.
A.PETSKOJS informē, ka ir saņemts SIA „Ektornet Real Estate Latvia” 01.07.2013.
iesniegums Nr.5.2.7.13/478 (reģ.Nr.ADM/1-18/13/2371-E; 02.07.2013.) ar lūgumu atļaut
uzsākt detālplānojuma projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā,
Baltezera ciemā, Baltezera ielā 43 (kad.apz. 8044 013 0343) ar nolūku pamatot zemesgabala
sadalīšanu un apbūves noteikumu detalizāciju. Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas
plānojumu nekustamais īpašums Baltezera ielā 43 atrodas mežaparka apbūves zonā un daļēji
līnijbūvju izbūves teritorijā. Nekustamais īpašums Baltezera ielā 43 daļēji atrodas teritorijā ar
applūšanas varbūtību vismaz reizi simts gados, applūstošā teritorijā un Lielā Baltezera
aizsargjoslā.
N.ZVIEDRIS atceras, ka 2005. gadā applūda visa šī teritorija.
D.MEDNIECE. Tā daļēji applūst, bet daļā var veikt būvniecību.
A.PETSKOJS. To atrisinās detālplānojums.
N.ZVIEDRIS. Teritorijā ir izcirsti visi koki.
D.MEDNIECE. Pirms 2 – 3 nedēļām lūdza atļauju izcirst krūmājus. Bērzs uzskatāms par
koku sākot ar 20 cm diametrā. Koki tur nav cirsti, ir iztīrīti krūmāji.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – 1 (Normunds Zviedris), DOME
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 140 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, Baltezera ielā 43”.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 141 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta izstrādāšanai”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 140 un 141 parakstīšanai.
2.1.2.

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” detālplānojuma grozījumu
izstrādes uzsākšana.

A.PETSKOJS informē, ka ir saņemts SIA „Medozoli” 11.06.2013. iesniegums
(reģ.Nr.ADM/1-18/13/2175-M; 13.06.2013.) ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma
grozījumu projekta izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā,
„Dailas” (kad.apz. 8044 011 0033) ar nolūku veikt izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā.
Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem)
nekustamais īpašums „Dailas” atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā un daļēji līnijbūvju
izbūves teritorijā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 142 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu
nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Dailas””.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 143 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma
„Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanai”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 142 un 143 parakstīšanai.
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2.2. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu.
2.2.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā Ezera ielā 9, 12 un 12A zemes
ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu
apstiprināšana.
A.PETSKOJS informē, ka ir saņemts R.R. 14.06.2013. pieteikums (reģ.Nr. ADM/118/13/2192-R, 14.06.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Ezera ielā 9 (kad.apz. 8044 013 0125), Ezera ielā 12 (kad.apz.
8044 013 0289) un Ezera ielā 12A (kad.apz. 8044 013 0124) ar mērķi veikt zemesgabalu
sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu saskaņā ar pievienoto shēmu. Saskaņā ar
Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) nekustamais
īpašums Ezera ielā 9 atrodas apstādījumu teritorijā, nekustamie īpašumi Ezera ielā 12 un 12A
atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā. Nekustamais īpašums Ezera ielā 9 atrodas
teritorijā ar applūšanas varbūtību vismaz reizi simts gados, Lielā Baltezera aizsargjoslā, kā arī
daļēji – aplūstošā teritorijā. Nekustamie īpašumi Ezera ielā 12 un 12A daļēji atrodas Lielā
Baltezera aizsargjoslā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – 1 (Uģis Dambis), DOME
NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 144 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Baltezera ciemā, Ezera ielā 9, 12 un 12A”.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 145 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Baltezera ciemā, Ezera ielā 9, 12
un 12A”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 144 un 145 parakstīšanai.
2.2.2. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Abzaļi” zemes ierīcības projekta
izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
A.PETSKOJS informē, ka ir saņemts P.K. 20.06.2013. pieteikums (reģ.Nr. ADM/118/13/2255-K, 20.06.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Abzaļi” (kad.apz. 8044 005 0057) ar mērķi veikt zemesgabalu sadalīšanu saskaņā
ar pievienoto shēmu. Šajā īpašumā ir uzbūvēta viesu māja, un šo viesu mājas teritoriju vēlas
atdalīt no pārējās teritorijas.
Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem)
nekustamais īpašums „Abzaļi” atrodas lauku apbūves zonā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 146 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Kadagas ciemā „Abzaļi””.
2. 2. Pieņemt lēmumu Nr. 147 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajam īpašumam „Abzaļi”.
3. Sagatavot lēmumus Nr. 146 un 147 parakstīšanai.
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2.3. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
2.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Katlaplejas” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
A.PETSKOJS informē, ka ir saņemts Z.B. 20.06.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/118/13/2383-B; 02.07.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Katlaplejas” (kad.apz. 8044 007 0394). Pēc
zemes ierīcības projekta īpašums tiks sadalīts 2 zemes gabalos.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 148 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajam īpašumam „Katlaplejas” apstiprināšanu.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 148 parakstīšanai.
2.3.2. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Lauku ielā 22 un Gaujas ielā 30 zemes
ierīcības projekta apstiprināšana.
A.PETSKOJS informē, ka ir saņemts M.B. 04.07.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/118/13/2420-B; 04.07.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Lauku ielā 22 (kad. apz. 8044 008 0417) un
Gaujas ielā 30 (kad. apz. 8044 008 0223). Noslēgts līgums par apmaiņu - zemes gabalu, kas
atrodas pie esošās katlu mājas pret Lauku ielas 1.kārtas izbūvi.
E.KĀPA papildina, ka atsavināšanas process tiks uzsākts pēc ielas izbūves.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 149 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajiem īpašumiem „Lauku ielā 22 un Gaujas ielā 30 apstiprināšanu.”
2. Sagatavot lēmumu Nr. 149 parakstīšanai.
2.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu precizēšanu.
2.4.1. Nekustamo īpašumu Divezeru ciemā „Baltvārnas” un „Jaunvārnas”
zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu precizēšana.
A.PETSKOJS informē, ka ir saņemts VSIA „Meliorprojekts” 04.07.2013. iesniegums
Nr.04/1-0.3/115 (reģ.Nr. ADM/1-18/13/2416-M, 04.07.2013.) ar lūgumu veikt izmaiņas
zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumos Ādažu novada Divezeru ciema nekustamajiem
īpašumiem „Baltvārnas” un „Jaunvārnas” un atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu uz
situācijas plāna pamatnes, kas savietots ar zemes robežu plānu.
Izvērtējot Ādažu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, tika
konstatēts, ka zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Baltvārnas” un
„Jaunvārnas” nav nepieciešams izstrādāt uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas
plāna pamatnes, kā tas tika noteikts nosacījumos zemes ierīcības projekta izstrādei, kas
apstiprināts ar Ādažu novada domes 28.05.2013. sēdes lēmumu Nr.101, un zemes ierīcības
projektu var izstrādāt uz situācijas plāna vai apgrūtinājumu plāna pamatnes, kā to pieļauj
Ministru kabineta 12.04.2011. noteikumu Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi” 38.4. punkts.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 150 „Par nosacījumu precizēšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Baltvārnas” un „Jaunvārnas”.”
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2. Sagatavot lēmumu Nr. 150 parakstīšanai.
2.5. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāja maiņu:
D.MEDNIECE informē, ka, lai optimizētu Būvvaldes darbu, nepieciešams tehniski grozīt
23.04.2013. lēmumu par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Lībieši
3” un 18.06.2013. lēmumu par atļauju izstrādāt lokālplānojumu NĪ „Ziemeļi”, par
lokālplānojumu izstrādes vadītāju nosakot Andreju Petskoju.
2.5.1. Par grozījumiem 23.04.2013. lēmumā par atļauju izstrādāt lokālplānojumu NĪ „
Lībieši 3”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 151 „Par grozījumiem 2013.gada 23.aprīļa lēmumā Nr. 71 „Par
atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera
ciemā, Lībieši 3”.”
2. Sagatavot lēmumu Nr. 151 parakstīšanai.
2.5.2. Par grozījumiem 18.06.2013. lēmumā par atļauju izstrādāt lokālplānojumu NĪ
„Ziemeļi”.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 152 „Par grozījumiem 2013.gada 18.jūnija lēmumā Nr. 118 „Par
atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadām, Baltezera
ciemā, Ziemeļi”.”
2. Sagatavot lēmumu Nr. 152 parakstīšanai.
3. Zemes jautājumi.
3.1.Par zemes vienību apvienošanu.
V.KUKS ziņo par L.J. 2013.gada 4.jūlija iesniegumu (Reģ. Nr.ADM/1-18/13/2397) ar
lūgumu par nekustamā īpašuma Vēja iela 23 divu zemes vienību apvienošanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes
vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums; Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 21. un
29.punktiem,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1.Piekrist Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Vēja iela 23 zemes vienību ar
kadastra apzīmējumiem 8044 008 0366 un 8044 008 0367 apvienošanai.
1.1 Saglabāt apvienotai zemes vienībai 0,2001 ha kopplatībā adresi: Vēja iela 23, Ādaži,
Ādažu novads.
1.2.Noteikt apvienotai zemes vienībai galveno nekustamā īpašuma lietošanas mērķiindividuālo dzīvojamo māju apbūve 0,1708 ha platībā, lietošanas mērķa kods 0601 un
papildus lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu
zemes nodalījuma joslā 0,0293 ha platībā (lietošanas mērķa kods 1101).
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3.2.Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā.
3.2.1. V.KUKS informē par N.M. 2013.gada 24.maija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/118/13/1894) par mazdārziņa zemesgabala Garkalnes ciemā piešķiršanu nomā personīgās
palīgsaimniecības uzturēšanai.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par
publiskās personas zemes nomu" 6.1., 17. 18., punktiem,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim N.M. Lazdu iela 7 zemes (kadastra
Nr.8044 012 0184) daļu, mazdārziņa Nr.8 zemesgabalu 0,056 ha platībā.
2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101.
3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra
saistošiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”.
4. Būvvaldes zemes ierīkotājai R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumus viena mēneša
laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās.
3.2.2. V.KUKS informē par S.V. 2013.gada 1.jūlija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/13/2368)
par Pirmā iela 44B zemesgabala 1 /9 domājamās daļas piešķiršanu nomā garāžas Nr. 4
uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735
"Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 4.un 6.1. punktiem,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nomā S.V. līdz 2021.gada 31.decembrim 1 /9 (vienu devīto) domājamo daļu
no Pirmā iela 44B zemes vienības (kadastra apz.80440070480) 0,0736 ha platībā
garāžas Nr.4 uzturēšanai.
2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- transporta
līdzekļu garāžu apbūve, lietošanas mērķa kods 1104.
3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra
noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 7.2 punktā
noteiktajai likmei.
4. Juridiskajai un iepirkuma daļai noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā pēc
lēmuma spēkā stāšanās.
3. 3. Par adreses piešķiršanu.
Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.9., 9.2.un 11. punktiem un nekustamā īpašuma „Apvijas 1” pilnvarotās
personas S.K. sniegto informāciju par īpašuma zemes vienībās esošajām ēkām (būvēm),
atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
piešķirt nekustamā īpašuma „Apvijas 1” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440130336)
dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0336 001 un ar to funkcionāli saistītajām
ēkām un būvēm jaunu adresi: „Apvijas 1A”, Baltezers, Ādažu nov.
3.4. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
3.4.1. V.KUKS informē par pilnvarotās personas A. G. 2013.gada 19.jūlija iesniegumu
(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/2642) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Loka iela 3 zemes
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0,1899 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz Ķīnas Tautas Republikas pilsones Q. Z. 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,
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 (Juris Antonovs, Adrija Keiša),
DOME NOLEMJ:
1. Piekrist, ka Ķīnas Tautas Republikas pilsone Q. Z. iegūst īpašumā nekustamā īpašuma
Ādažu novada Ādažu ciemā, Loka iela 3 (kadastra Nr.8044 008 0268 ) zemesgabalu
0,1899 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai un pieņemt lēmumu Nr. 153 „Par
piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 154 parakstīšanai.
3.4.2. V.KUKS ziņo par Krievijas Federācijas pilsoņa V. G. pilnvarotās personas S. G.
2013.gada 22.jūlija iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-18/13/2674) par domes piekrišanu
362/13100 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Baltezera ciema „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,
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 (Juris Antonovs, Adrija Keiša),
DOME NOLEMJ:
1. Piekrist, ka, Krievijas Federācijas pilsonis V. G. 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 un pieņemt
lēmumu Nr. 155 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 155 parakstīšanai.
4. Komiteju lēmumu apstiprināšana.
4.1. I.PĒTERSONE informē par Politiski represēto kluba priekšsēdētāja I.Graudiņa
iesniegumu, kurā tiek atkārtoti lūgts veikt ziedojumu 250,00Ls apmērā Kokneses fondam
Likteņdārza ozolu alejas izveidošanai. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja un
Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja lēmušas atbalstīt 250,00 Ls piešķiršanu,
izdarot attiecīgus grozījumus budžetā un virzīt uz Domes sēdi apstiprināšanai.
M.SPRINDŽUKS aicina balsojot izlemt, vai piešķirt 250,00 Ls Kokneses fondam
Likteņdārza ozolu alejas izveidošanai.
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (Liāna Pumpure, Ilze Pētersone, Adrija Keiša, Māris
Sprindžuks, Normunds Zviedris, Kerola Dāvidsone, Artis Brūvers), „pret” – 7 (Uģis Dambis,
Karina Tinamagomedova, Edvīns Šēpers, ,Juris Antonovs, Pēteris Pultraks, Pēteris Balzāns,
Jānis Ruks) „atturas” – nav, LĒMUMS NAV PIEŅEMTS.
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4.2. ZIŅO I.PĒTERSONE. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā , kā arī Finanšu
un tautsaimniecības jautājumu komitejās izskatīja FS „Ādažu - RAKARI” valdes locekļa
V.Klibus iesniegumu (Nr.ADM/1-18/13/2367-Ā), kurā tiek lūgts atbalstīt 2005. un 2006.
gadā dzimušos Ādažu novada bērnus ar daļēju vai pilnīgu nometņu dalības maksas segšanu.
Dienas nometne „BRAZILIAN FOOTBALL CAMP” notiks no 15-19. jūlijam Upesciemā.
Viena bērna dalības maksa ir 90 Ls. Komitejās nolēma atbalstīt 12 Ādažu novadā deklarētos
bērnus, piešķirot līdzfinansējumu 45, 00Ls apmērā katram bērnam.
M.SPRINDŽUKS informē, ka puse bērnu šajā nometnē ir Ādažu bērni, otra puse - Garkalnes
bērni. Garkalne savējos atbalsta.
J.RUKS. Mēs radām precedentu, ka visi Ādažu novadā deklarētie bērni, kuri mācās citu
novadu sporta skolās, tiek atbalstīti.
M.SPRINDŽUKS. Jā, uzskatu, ka sabiedrības veselība kopumā ir svarīgāka par uzvarām
atsevišķos čempionātos. Tā kā vēl nav izstrādāti noteikumi ar precīziem kritērijiem, tagad vēl
jālemj par katru iesniegumu un naudas summu atsevišķi.
J.RUKS jautā, vai vispār citi sporta skolu audzēkņi zina, ka iespējams saņemt
līdzfinansējumu? Sanāk, ka tiek skatīts „pēc deguniem”. Uzskata, ka jāinformē, lai zina, ka
var vērsties domē.
M.SPRINDŽUKS informē par Finanšu komitejas priekšlikumu, kas šodien arī tiks skatīts,
izveidot darba grupu sabiedrības veselības un pašvaldības sporta mērķu noformulēšanai un
sasniegšanai jautājumu sakārtošanai.
P.BALZĀNS atgādina, ka jādomā par budžeta iespējām.
L.PUMPURE. Jāuzticas sporta skolas direktores D.Puķītes rekomendācijām, kurās līdz šim
deputāti ieklausījās.
M.SPRINDŽUKS. Pašvaldībai drīzāk jādomā par tautas sportu, veselīga dzīvesveida
veicināšanu. Par atbalstu čempioniem vairāk jāgādā valstij.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu un Ādažu novada
domes 2013.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2013. gadam”,
atklāti balsojot ar 9 balsīm „par” (Artis Brūvers, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Juris Antonovs,
Uģis Dambis, Edvīns Šēpers, Māris Sprindžuks, Normunds Zviedris, Karīna
Tinamagomedova) PRET- 4 (Kerola Dāvidsone, Pēteris Balzāns, Jānis Ruks, Pēteris Pultraks)
ATTURAS- 1 (Liāna Pumpure), DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt 12 Ādažu novadā deklarētos bērnus, piešķirot līdzfinansējumu nometnes
dalības maksas segšanai 45,00Ls apmērā katram bērnam.
2. Līdzekļus piešķirt no Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skolas budžeta.
3. Līdzfinansējumu apmaksāt pēc rēķina un saraksta saņemšanas no nometnes
organizētāja.
4.3. I.PĒTERSONE informē par Ā.B. iesniegumu (Nr. ADM/1-18/13/2123-B), kurā lūdz
atbalstīt viņa daudzbērnu ģimeni, līdzfinansējot bērnu piedalīšanos vasaras sporta nometnēs,
ko rekomendē Pierīgas bērnu un jauniešu sporta skola.
J.RUKS. Vai citas Ādažu daudzbērnu ģimenes zina par šādu iespēju?
E.KĀPA. Tas būs precedents - šāds lēmums dos pamatu arī citām daudzbērnu ģimenēm
vērsties domē ar lūgumu finansēt bērnu piedalīšanos sporta nometnēs. Ja šādi plāno atbalstīt
tieši daudzbērnu ģimenes, tas jānosaka noteikumos.
M.SPRINDŽUKS. Uz šo dažu precedentu pamata nākamgad jāveido paredzama sistēma, jo
Ādaži nekādā citā veidā neatbalsta daudzbērnu ģimenes.
A.KEIŠA. Daudzbērnu ģimene - tā ir vērtība. Vēl lielāka vērtība ir, ja viņi visi nodarbojas ar
sportu. Ierosina izstrādāt nolikumu, kurā paredzēts, ka ja visi ģimenes bērni sporto, dome
atmaksā ¼ no summas.
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P.BALZĀNS atgādina, ka vēl ir arī ir arī dziedātāji, dejotāji. Ar ko tie ir sliktāki? Vēlreiz
norāda, ka budžets ir ierobežots.
M.SPRINDŽUKS. Jābeidz līdzšinējā prakse „prasti” dalīt naudu. Jāizdiskutē politiski, kādas
ir iedzīvotāju vēlmes un kādi ir pašvaldības politikas mērķi, ko vēlamies atbalstīt. Jūsu
līdzšinējās politikas nespējas dēļ „esam grāvī” un dalām naudu.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6. punktu un Ādažu novada
domes 2013.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2013. gadam,
atklāti balsojot, ar 9 balsīm PAR (Artis Brūvers, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Juris Antonovs,
Uģis Dambis, Edvīns Šēpers, Māris Sprindžuks, Normunds Zviedris, Karīna
Tinamagomedova) PRET- 3 (Kerola Dāvidsone, Pēteris Balzāns, Jānis Ruks, Pēteris Pultraks,
ATTURAS- 1 (Liāna Pumpure), DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ā. B. ģimeni, piešķirot līdzfinansējumu bērnu sporta nometnes apmaksai Ls
100,00 apmērā.
2. Izdevumus segt no Pierīgas Bērnu jaunatnes un sporta skolas budžeta.
3. Līdzfinansējumu apmaksāt pēc rēķina saņemšanas no nometnes organizētāja.
4.4. I.PĒTERSONE informē par Rīgas Latviešu biedrības vēstuli par sabiedrības saliedēšanai
„Ārpusskolas pasākuma programma” ietvaros organizēto radošo vasaras nometni „LECLatvijas elpa Carnikavā” latviešu diasporas un Latvijas bērniem. Uzaicināti piedalīties arī
Ādažu vidusskolas skolēni. Izglītības, kultūras un sporta komiteja ierosina līdzfinansēt 50%
apmērā, t.i. 80,00 Ls.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4. punktu un Ādažu novada
domes 2013.gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2013. gadam”,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
1. Līdzfinansēt 80,00 Ls par Ādažu vidusskolas iesniegtajā sarakstā norādīto bērnu
piedalīšanos radošajā vasaras nometnē.
2. Izdevumus segt no Ādažu vidusskolas budžeta līdzekļiem.
3. Līdzfinansējumu apmaksāt pēc rēķina saņemšanas no nometnes organizētāja.
4.5. P.Pultraks informē par Sociālo jautājumu komitejas sēdes darbu, tai skaitā par atbalstu
A.O. sveikšanai 100 gadu jubilejā, pasniedzot kliņģeri un dāvinot naudas summu 100,00 Ls.
Komiteja lūdz domi lēmumu apstiprināt.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm PAR, PRET- nav, ATTURAS- nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt Sociālo jautājumu komitejas 2013.gada 2.jūlija sēdes lēmumu (prot. Nr. 6 §
3), ar kuru atbalstīta A.O. sveikšana 100 gadu jubilejā, pasniedzot kliņģeri un dāvinot naudas
summu 100,00 Ls un uzdots Sociālajam dienestam organizēt A.O. sveikšanu un izdevumus
apmaksāt no Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.
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5. Par bērna uzņemšanu Ādažu PII.
I.PĒTERSONE informē par L.K. iesniegumu, kurā viņa lūdz uzņemt dēlu O.K. Ādažu PII
ārpus kārtas, jo nav iespējams nodrošināt bērnu pieskatīšanu. L.K. strādā Ādažu vidusskolā.
E.KĀPA. Arī šeit izveidojusies netaisnīga situācija – ārpus kārtas tiek uzņemti skolas un
pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku bērni. Pašvaldībā ir arī citas institūcijas, kuru
darbinieki ir spiesti maksāt par privātā bērnudārza apmeklējumu, jo bērns netiek pašvaldības
dārziņā. Ar ko še darbinieki atšķiras viens no otra?
M.SPRINDŽUKS. Tā ir izplatīta prakse, kam par iemeslu ir zemais atalgojums izglītības
sistēmā. Mums trūkst labu skolotāju.
E.KĀPA. Šajos gadījumos pat nav tikusi vērtēta iesniedzēja finansiālā situācija. Tomēr
sagatavotais lēmumprojekts jāpieņem, jo pretējā gadījumā, savukārt, nevarēs pamatot, kāpēc
iepriekš šādus atbalstīja. Šāda situācija ir netaisnīga arī pret to bērnu vecākiem, kuri dēļ tā, ka
nav vietas pašvaldības PII, nevar atgriezties darba tirgū, lai gan viņu finansiālā situācija
varbūt ir pat sliktāka.
Savulaik, saistošo noteikumu saskaņošanas procesā ar VARAM, ministrija iebilda pret
normu, ka ar vietām PII tiek nodrošināti darbinieku bērni, norādot, ka nav ievērots
vienlīdzības princips.
M.SPRINDŽUKS atzīst, ka nav labi radīt rindu, bet pēc tam to kropļot.
Atklāti balsojot ar 11 balsīm „par” (Artis Brūvers, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Juris
Antonovs, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Pēteris Pultraks, Māris Sprindžuks, Normunds
Zviedris, Karīna Tinamagomedova, Pēteris Balzāns) „pret” - 1 (Uģis Dambis), „atturas” - 2
(Edvīns Šēpers, Kerola Dāvidsone), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 155 „Par bērna uzņemšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
ārpus kārtas”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 155 parakstīšanai.
6. Par darba grupas izveidošanu nolikuma izstrādei par Ādažu novada pašvaldības
sporta nozares mērķiem uz izrietošo budžeta sadali.
N.ZVIEDRIS informē par darba grupas sastāvu – tajā ir deputāti, sporta skolas pārstāvji,
novada iedzīvotāji. Darbs būs atklāts, iesaistīties varēs ikviens interesents. Par sēžu norises
laiku un vietu informēs mājas lapā.
A.KEIŠA ierosina pieaicināt grupas darbā arī senioru Ē.D., kurš ir bijušais sporta skolotājs,
augsta līmeņa sportists.
M.SPRINDŽUKS iebilst pret darba grupas nosaukumu, uzskata, ka izstrādājamais dokuments
nebūs par budžeta sadali, bet politikas dokuments par sporta jautājumu pamatnostādnēm.
E.KĀPA. Tai jābūt sporta stratēģijai.
I.PĒTERSONE. Bijām vienojušies par nolikumu. Min par piemēru Siguldas nolikumu, kurā ir
viss par sportu – mērķi, pasākumi, lai visiem ir skaidrs, kas un kāpēc tiek atbalstīts u.t.t. Lai
varētu noteikt pamatprincipus, protams, jāzin budžeta iespējas.
N.ZVIEDRIS. Izvērtēsim, cik, kādiem mērķiem ir bijis piešķirts līdz šim.
M.SPRINDŽUKS. Šī dome neaizrausies ar lielām būvēm. Aktivitātes būs vērstas uz
apsaimniekošanu, vides uzlabošanu, kultūras, izglītības, sporta pasākumu organizēšanu.
Piemēram, Carnikavā pie mazāka kopējā budžeta notiek daudz vairāk sporta un kultūras
pasākumu, nekā Ādažos.
P.BALZĀNS. Tā nevar salīdzināt - cik tur ir iedzīvotāju un cik pie mums!
M.SPRINDŽUKS. Ādažos vasarā nav svētku, kad citās pašvaldībās viss notiek.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
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1. Pieņemt lēmumu Nr. 156 „Par darba grupu veselīga dzīvesveida un sporta aktivitāšu
veicināšanai Ādažu novadā ”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 156 parakstīšanai.
7.Par dalību projektā „Džudo paklāju (tatami) iegāde Pierīgas Bērnu un jaunatnes
sporta skolai”.
J.DZEGUZE informē par plānoto džudo attīstību Ādažos. Esošais inventārs ir novecojis.
Tāpēc skola vēlas piedalīties biedrības „Gaujas Partnerība” konkursā, kura ietvaros izstrādās
projektu „Džudo paklāju (tatami) iegāde Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolai”.
Prognozējamās izmaksas Ls 8 640, no tām pašvaldības līdzfinansējums 10 % no attiecināmām
izmaksām – 864 Ls + neattiecināmās izmaksas (PVN) Ls 1814,40. Kopējās izmaksas Ls
10 454.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 157 „Par dalību projektā „Džudo paklāju (tatami) iegāde Pierīgas
Bērnu un jaunatnes sporta skolai”. ”
2. Sagatavot lēmumu Nr. 157 parakstīšanai.
8.Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Ziņo E.KĀPA. Ādažu novada domē saņemts A. T. iesniegums, kurā viņš, pamatojoties uz
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta otro daļu, lūdz nodot
dzīvojamās mājas „Jaunbērziņi” dzīvoklim Nr.x piekrītošās domājamās daļas no zemes.
Paskaidro, ka, ja dzīvoklis privatizēts saskaņā ar likumu "Par kooperatīvo dzīvokļu
privatizāciju" un likumu "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu
privatizāciju", piekrītošās domājamās daļas no zemes dzīvokļa īpašniekam nodod īpašumā bez
atlīdzības, slēdzot attiecīgu vienošanos. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 158 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības ”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 158 parakstīšanai.
9.Par pieteikšanos Ādažu vēlēšanu komisijai.
E.KĀPA informē, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likumu 3 mēnešu laikā pēc pašvaldību vēlēšanām domei jāievēl jauna
novada vēlēšanu komisija. Finanšu komiteja nolēma lēmumprojektā paredzēt, ka vēlēšanu
komisijā strādās 15 komisijas locekļi un kandidātu pieteikšanas termiņu noteikt š.g.
13.septembri.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 159 „Par pieteikšanos uz Ādažu novada vēlēšanu komisiju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 159 parakstīšanai.
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10. Par grozījumiem 28.05.2013. lēmumā Nr. 110 „Par SIA „Garkalnes ūdens” statūtu
kapitāla palielināšanu”.
Ziņo S.BAĶE. Grozījumi 28.05.2013. lēmumā nepieciešami attiecībā uz finansējuma avotu.
Bija paredzēts, ka otrajai un trešajai ieguldījuma daļai SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitālā
dome aizņemsies no Valsts kases, bet Finanšu komitejas sēdē tika nolemts, ka arī otro daļu
var segt no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tādā veidā samazinām pašvaldības saistības.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 160 „Par grozījumiem 28.05.2013. lēmumā Nr. 110 „Par SIA
„Garkalnes ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 160 parakstīšanai.
11.Par finanšu stabilizācijas plāna grozījumiem.
Ziņo S.BAĶE. Kā izriet no 10.darba kārtības punktā pieņemtā lēmuma, aizņēmums, ko
paredzēts ņemt Valsts kasē, tagad samazināts līdz 58 746 Ls. Sagatavots lēmuma projekts, kas
paredz lūgt Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas pastāvīgajai komisijai
apstiprināt attiecīgus grozījumus finanšu stabilizācijas projektā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 161 „Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā un
nepieciešamo aizņēmumu Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta īstenošanā.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 161 parakstīšanai.
12.Grozījumi saistošajos noteikumos par budžetu.
S.BAĶE. Ņemot vērā, ka dome šodien nolēma 250 Ls Likteņdārza ozolu gatves izveidei
neziedot, attiecīgi projektā izdevumu daļa jāmaina. Ieņēmumu daļa samazinās, jo ieguldījuma
daļa „Garkalnes Ūdens” pamatkapitālā būs no pašvaldības līdzekļiem. Papildus izdevumi arī
7500 Ls Ādažu vidusskolai mācību līdzekļu iegādei un 1930 Ls avīzes izdošanai.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 20 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2013.gadā”.
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 20 parakstīšanai.
13.Grozījumi saistošajos noteikumos par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu
Ādažu novada teritorijā.
Ziņo E.KĀPA. Attīstības jautājumu komitejā tika diskutēti priekšlikumi noteikt Mazajam
Baltezeram pieguļošo zemes gabalu īpašnieku un viņu ģimenes locekļu tiesības izmantot
ūdens transportlīdzekļus Mazajā Baltezerā, lai nokļūtu Lielajā Baltezerā un atpakaļ, kā arī
ātruma ierobežojumus. Tika sagatavots noteikumu projekts, kas paredz Mazajam Baltezeram
pieguļošo zemes gabalu īpašnieku un viņu ģimenes locekļu tiesības izmantot ūdens
motociklus Mazajā Baltezerā, lai nokļūtu Lielajā Baltezerā un atpakaļ, iepriekš saņemot
atļauju, kā arī ātruma ierobežojumus. Viedokļi par to dalījās un ir saņemti vairāki
priekšlikumi no iedzīvotājiem - sabiedrība prasa risināt arī citus jautājumus, tai skaitā, veidot
kuģošanas ceļus, lai neizskalotu krastus u.c.
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Bija diskusija par ūdens motocikliem. Arī tie ir atpūtas kuģi un jādomā, kāds ātrums tiem
atzīstams par drošu.
Tāpēc priekšlikums ir sagatavoto saistošo noteikumu projektu neskatīt, bet veidot plašu darba
grupu, piesaistot un uzklausot ieinteresēto iedzīvotāju grupu pārstāvjus, vides speciālistus,
makšķerniekus, u.c., saistošo noteikumu pilnveidošanai.
U.DAMBIS informē par personām, kuras būtu iesaistāmas darba grupas sastāvā. Plānots, ka
augusta beigās vai septembrī varētu sākt.
M.SPRINDŽUKS aicina balsot par darba turpināšanu pie saistošo noteikumu izstrādes un
darba grupas veidošanu:
atklāti balsojot ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav,
DOME NOLEMJ:
1. Neizskatīt sagatavoto noteikumu projektu pēc būtības.
2. Veidot darba grupu un turpināt darbu pie saistošo noteikumu izstrādes.
14.Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu.
Ziņo I.PĒRKONE. Pēc sanāksmes saņemti vairāki priekšlikumi par labojumiem, stratēģija
precizēta.
M.SPRINDŽUKS papildina, ka izmaiņas pamatā ir redakcionālas. Precizēts, ka nepieciešama
cilvēkus iesaistoša pārvalde. Pēc saskaņošanas ar būvvaldi precizēts 31.punkts, 41.p. par
polderiem.
J.RUKS komentē 42.punktu, ka netiek atbalstītas kailcirtes mežaparka apbūves teritorijās.
Uzskata, ka vajag ietekmēt tad, kad īpašums tiek attīstīts ar detālplānojumu, bet esošā
redakcija vispār aizliedz saimniekot. Ierosina papildināt ar vārdiem „pēc detālplānojumu
apstiprināšanas”.
Deputāti piekrīt.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 162 „Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala
redakcijas apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 162 parakstīšanai.
15.Informācija par Ādažu novada informatīvā izdevuma „ Ādažu Vēstis” jauno
koncepciju.
I.PĒRKONE informē par jauno izdevuma koncepciju.
Vienas avīzes apjoms līdz 16 lapām, glancēts papīrs. Paredzēts A5 formāta pielikums –
brošūra ar citu izplatīšanas mehānismu, saistošo noteikumu publicēšanai. Izmaksas – apm.
13000 Ls gadā (līdz šim bija 6000 Ls).
M.SPRINDŽUKS. Jāsasniedz Carnikavas, Garkalnes līmenis, jo novada izdevums ir mūsu
seja.
Diskusija par nepieciešamo brošūru skaitu – 100 vai 200.
M.SPRINDŽUKS ierosina 100.
E.KĀPA. Labāk noteikt maksimālo skaitu, ko nedrīkst pārtērēt, paredzot, ka drīkst būt mazāk,
atkarībā no nepieciešamības.
Deputāti piekrīt.
M.SPRINDŽUKS informē, ka vajadzēs jaunu laikraksta redaktoru.
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
atbalstīt Ādažu novada informatīvā izdevuma „ Ādažu Vēstis” jauno koncepciju.
16.Informācija par Ādažu novada Attīstības programmas Monitoringa ziņojumu.
I.PĒRKONE informē, ka Ādažu novada dome 2010.gada 9.decembrī apstiprināja Ādažu
novada Attīstības programmu (2011.-2017.). Attīstības programma ir plānošanas dokuments,
kurā ir noteikta novada attīstības vīzija, prioritātes, mērķi un to sasniegšanai noteiktie
pasākumi. Lai noteiktu, vai mērķi tiek sasniegti, tiek veikts situācijas un paveikto darbu
novērtējums - monitorings. Konstatēts, ka mērķi, kas tiek sekmīgi attīstīti, ir sakārtota
inženiertehniskā infrastruktūra Ādažu novadā; apmierināts novada iedzīvotājs; sakārtota
polderu sistēma; sakārtota ūdensobjektu infrastruktūra u.c. Neapmierinoša virzība ir satiksmes
infrastruktūrai un drošības attīstībai; tūrisma, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējām.
Ierosina iestādēm, struktūrvienībām, uzņēmumiem regulāri apkopot rādītājus, kas uz viņiem
attiecas. Nākamajā Attīstības jautājumu komitejas sēdē vajadzētu izvērtēt indikatorus, tos
papildinot ar tādiem, kas konkrētāk raksturo attiecīgā mērķa sasniegšanu.
DOME pieņem informāciju zināšanai.

17.Par grozījumiem 18.06.2013. lēmumā Nr. 134 „Par dalību projektā „Vējupes
publiskās pludmales labiekārtošana”.
I.PĒRKONE informē, ka sakarā ar to, ka iepirkumu procedūras rezultātā precizētas plānotās
investīciju izmaksas, nepieciešami grozījumi lēmumā par dalību projektā „Vējupes publiskās
pludmales labiekārtošana”. Ir sagatavots attiecīgs lēmumprojekts.
A.KEIŠA izsaka šaubas, vai izmaksas nav par augstu. Uzskata, ka jāmeklē cēloņi Vējupes
ūdens kvalitātes izmaiņām.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, atturas – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 163 „Par grozījumiem 18.06.2013.lēmumā Nr. 134 „Par dalību
projektā „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana”.”
2. Sagatavot lēmumu Nr. 163 parakstīšanai.
18. Par LPS kongresa rezolūciju projektiem.
M.SPRINDŽUKS informē, ka šā gada 9.augustā notiks Latvijas pašvaldību savienības (LPS)
kongress, kurā paredzēta LPS vadības institūciju ievēlēšana un rezolūciju apstiprināšana, tai
skaitā par algām, ceļiem, t.i. lietām, kas uzspiestas no valdības puses.
DOME pieņem informāciju zināšanai.
19. Par publisko ūdeņu nodošanu Ādažu novada pašvaldības valdījumā.
D.MEDNIECE. Attīstības jautājumu komitejas sēdē jau informēju, kā veidojās MK
lēmumprojekts par publisko ūdeņu nodošanu un, ka tajā ir prasība izstrādāt attiecīgo
ūdenstilpju apsaimniekošanas noteikumus. Noskaidrots, ka noteikumu izstrāde var izmaksāt
aptuveni 5 – 15 tūkst.latu.
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M.SPRINDŽUKS. Toties attiecīgo zemju īpašniekiem saprotamāks būvregulējums –
iedzīvotāji būs ieguvēji. Vai noteikumu izstrādi nevarētu veikt mūsu speciālisti?
D.MEDNIECE. Noteikumi jāizstrādā pēc MK noteikumu prasībām, tur ir specifiskas lietas,
ko nevaram izdarīt.
J.RUKS. Ieguvums būtu arī, ka pašvaldībai pārņemot šos ūdeņus, varētu novērst ezeru
aizaugšanu, piesaistot Eiropas projektus. Tomēr ar pārņemšanu pagaidām vajadzētu nogaidīt.
M.SPRINDŽUKS. Jāizmanto, ka valsts atdod.
P.BALZĀNS iebilst pret publisko ūdeņu pārņemšanu valdījumā, pamatojot to ar milzīgām
apsaimniekošanas izmaksām.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (Artis Brūvers, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Juris
Antonovs, Edvīns Šēpers, Uģis Dambis, Liāna Pumpure, Māris Sprindžuks, Normunds
Zviedris, Karīna Tinamagomedova), „pret” – 1 (Pēteris Balzāns) atturas – 3 (Jānis Ruks,
Pēteris Pultraks, Kerola Dāvidsone) DOME NOLEMJ:
Strādāt pie publisko ūdeņu pārņemšanas.
20. Dažādi.
20.1. M.SPRINDŽUKS informē par vizīti Rīgas plānošanas reģiona sanāksmē. Reģiona
jautājumi ir ierobežoti - publiskais transports u.c. Uzskata, ka plānošanas reģionam vajadzētu
lielākas pilnvaras, jāmaina sistēma likuma līmenī. Neredz jēgu maksāt dalības maksu 1000
Ls.
P.BALZĀNS iebilst, ka no plānošanas reģiona var saņemt lielu atbalstu, uzskata, ka dalība
jāsaglabā.
20.2. M.SPRINDŽUKS informē, ka piedalījies Dzintara rezidences atklāšanā, kas ir Franču
investīciju fonda izveidots privāts sociālās aprūpes centrs Rīgā, Ventspils ielā. Tur jau dzīvo
pirmie 40 klienti. Radinieki par veco cilvēku uzturēšanos tur maksā apm. 600 Ls mēnesī.
Fonds plāno Baltijā veidot 5 tādus centrus. Jau sāk būvniecību Polijā, Lietuvā. Meklē Latvijā
vēl kādam objektam vietu. Interesējas, vai varam piedāvāt pašvaldības zemi.
V.KUKS informē par 3 iespējamiem zemes gabaliem.
E.KĀPA. Pašvaldībai tas būtu izdevīgi. Jāatsavina atklātā izsolē, jāveic novērtējuma process
u.tt.
M.SPRINDŽUKS apņemas informēt fonda pārstāvjus un uzaicināt uz Ādažu domi prezentēt
projektu.
Sēde slēgta 2013.gada 23.jūlijā, plkst. 17.33.
Domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

K.Kurzemniece

Protokols parakstīts 2013. gada 30. jūlijā
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