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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES  

PROTOKOLS  

Ādažu novadā 

 

2013.gada 24.septembrī                               Nr. 13 

 

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 15 deputāti : 

Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Kerola DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE, Māris 

SPRINDŽUKS, Liāna PUMPURE, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Valērijs BULĀNS, 

Adrija KEIŠA, Jānis RUKS, Normunds ZVIEDRIS, Juris ANTONOVS, Edvīns ŠĒPERS, 

Pēteris BALZĀNS, Pēteris PULTRAKS (no plkst. 15.30). 

 

Sēdē piedalās: domes administrācijas un iestāžu darbinieki – Guntis Porietis, Sarmīte Baķe, 

Everita Kāpa, Vollijs Kuks, Jānis Tiļčiks, Liene Krūze, Silvis Grīnbergs, Andrejs Petskojs, 

Dace Medniece, Karīna Miķelsone, Edīte Lauga, Inga Patmalnika, Mirdza Dzirniece 

 

Uzaicināti: darba kārtības 1.punkta izskatīšanā – SIA „Mērniecības Datu Centrs” valdes 

priekšsēdētājs Kaspars Kojalovičs; 2.1.1. punkta izskatīšanā – Jānis Voronovs 

 

Sēdi klausās: novada iedzīvotājs R. K. 

 

Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece 

 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1.Par deleģējuma līguma pagarināšanu. 

2. Teritorijas plānošanas jautājumi: 

2.1. Par lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. 

2.1.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” lokālplānojuma projekta 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai lokālplānojuma projekta 

precizēšana. 

2.2. Par detālplānojuma projekta grozījumu izstrādes uzsākšanu. 

2.2.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Vējupes ielā 43 detālplānojuma projekta grozījumu 

izstrādes uzsākšana. 

2.3. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 
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2.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Mālnieki” detālplānojuma projekta nodošana 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

2.4. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

2.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Parka ielā 26 detālplānojuma projekta 

apstiprināšana. 

2.5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

2.5.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Andas” zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

2.5.2. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Atvari” zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

2.5.3. Nekustamo īpašumu Divezeru ciemā „Baltvārnas” un „Jaunvārnas” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšana. 

3.Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Gaujas ielā 22. 

4. Zemes jautājumi. 

5. Par domes lēmuma „Par mūzikas instrumentu maksas noteikšanu” atcelšanu. 

6. Par izmaiņām daļas un iestādes struktūrā un darbinieku atlīdzību: 

6.1.Nekustamā īpašuma un saimniecības daļā: 

6.2. Bibiliotēkā: 

7. Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem 2013.gada budžetā. 

8. Izglītības iestāžu tāmju apstiprināšana. 

9.Par dalību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 

10. Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 

Ādažu novadā”. 

11. Par SIA „KP Grupa” 22.07.2013. iesniegumu. 

12.Par Ādažu Kultūras centra izmantošanu starptautisko militāro mācību laikā. 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

14. Par Ādažu novada vēlēšanu komisiju: 

1) Par komisijas locekļu skaitu; 

2) Komisijas sastāva ievēlēšana. 

15.Par pašvaldības komisiju sastāvu: 

15.1. Iepirkuma komisija; 

15.2. Administratīvā komisija; 

15.3. Nepilngadīgo lietu komisija; 

15.4. Līdzfinansējuma vērtēšanas komisija; 

15.5. Pašvaldības mantas iznomāšanas komisija; 

15.6. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa vērtēšanas komisija. 

16.Grozījumi SN „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

17.Grozījumi Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā. 

18. Par M.Sprindžuka atvaļinājumu.  

18.1. Informācija par K.Tinamagomedovas atvaļinājumu. 

19. Par amatu savienošanu. 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

20. Par atteikumu uzņemt bērnu Kadagas PII ārpus kārtas.  

21. Par atteikumu uzņemt bērnu Kadagas PII ārpus kārtas.   

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

23. Par atteikumu reģistrēt dzīvokļu rindā.  

24. Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo platību. 

 

1.Par deleģējuma līguma pagarināšanu. 

 

M.SPRINDŽUKS dod vārdu K.Kojalovičam. 
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K.KOJALOVIČS. SIA „Mērniecības Datu Centrs” (MDC) vēlētos turpināt darbu, nodrošinot 

deleģēto funkciju - topogrāfiskās informācijas aprites kārtības nodrošināšanu un uzturēšanu 

Ādažu novadā.  

Demonstrē prezentāciju par MDC darbību.  

Strādā 7gadus, ir 10 darbinieki, visi speciālisti ģeodēzijā. Uztur topogrāfiskās informācijas 

apriti vairākās vietās Rīgas apkaimē, Latgalē, Kurzemē, tagad arī Alūksne. Darbi tiek veikti 

elektroniski, ar interneta palīdzību. Tiek nodrošināta datu aizsardzība. Paši nosūta informāciju 

par darbiem Valsts zemes dienestam. Gadījumos, kad datu nav, ievieto tos datu bāzē. Uzsver, 

ka darbus izpilda savlaicīgi  - 2 dienu laikā. 

E.KĀPA. Ādažu novada dome ir saistošajos noteikumos noteikusi izmaksas. Jūs tās ievērojat? 

K.KOJALOVIČS. Jā. 

E.KĀPA vērš uzmanību, ka pārejot uz euro, izmaksas nedrīkst palielināt, tikai aprēķināt 

precīzi tādas pašas vai noapaļojot uz leju. 

M.SPRINDŽUKS kritiski vērtē mērniecības pakalpojumu samaksas kārtību, jo neatkarīgi no 

tā, vai cilvēks pasūta topogrāfiju „no nulles” vai esošajai prasa tikai aktualizāciju, maksa ir 

viena un tā pati, lai gan darba apjoms nav salīdzināms.  

K.KOJALOVIČS. Mērniekiem ir dažādas prasības. Mēs tur nevaram iesaistīties, viņi paši ar 

klientu vienojas par samaksu. 

M.SPRINDŽUKS secina, ka problēma ir apstāklī, ka cenrāži mērniecības pakalpojumiem, 

Latvijā netiek regulēti tām situācijām, kad lauka darbi nav jāveic. 

Dome pieņem MDC sniegto informāciju zināšanai. 

J.TIĻČIKS lūdz atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 196 „Par deleģējuma līguma pagarināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 196 parakstīšanai. 

 

2. Teritorijas plānošanas jautājumi: 

2.1. Par lokālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. 

2.1.1. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Intas” un „Alises” lokālplānojuma 

projekta nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai 

lokālplānojuma projekta precizēšana. 

 

Ziņo S.GRĪNBERGS. Ir saņemts SIA „Damsijas” (adrese: Brīvības gatve 223, Rīga LV-

1039) 03.09.2013. iesniegums Nr.2-4/09/2013. (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3336-D; 03.09.2013.) 

ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” 

detālplānojuma teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai. Pēc zonējuma atrodas mežparka apbūves zonā. Lokālplānojums tiek 

izstrādāts ar mērķi pamatot blīvāku apbūvi. Attīstības jautājumu komitejā bija diskusija par šo 

ieceri. Argumentācija par blīvāku apbūvi: 1) ekonomiskais jautājums (iespējas būvēt, ieguldīt 

investīcijas), 2) mežparka zona – mežs reāli ir purvaina teritorija, kur mežs nav nozīmīgs. 

Argumentācija pret šo ieceri - problēmas ar ielu segumiem, ielu pārņemšanu. 

14.25 J.Antonovs iziet no sēžu zāles 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – 1 (Jānis Ruks), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 
1.  Pieņemt lēmumu Nr. 197 „Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu 

„Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu 

publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 197 parakstīšanai. 
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2.2. Par detālplānojuma projekta grozījumu izstrādes uzsākšanu. 

2.2.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Vējupes ielā 43 detālplānojuma projekta 

grozījumu izstrādes uzsākšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts E. Š. 16.08.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/1-

18/13/3312-Š; 02.09.2013.) ar lūgumu atļaut uzsākt detālplānojuma grozījumu projekta 

izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Vējupes ielā 43 (kad.apz. 

8044 008 0333) ar nolūku veikt izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā, atļautajā izmantošanā 

iekļaujot savrupmāju un dvīņu māju apbūves iespējas. Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) 

teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem) nekustamais īpašums Vējupes ielā 43 

atrodas mazstāvu dzīvojamās apbūves zonā un daļēji līnijbūvju izbūves teritorijā (L), kur 

atļauti iesniegumā minētie zemes izmantošanas veidi. Nekustamajam īpašumam Vējupes ielā 

43 ir spēkā esošs detālplānojums, kas nosaka, ka īpašumā atļauta tikai rindu māju apbūve. 

Lēmumprojekts atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 198 „Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Vējupes ielā 43”. 

2. Pieņemt lēmumu Nr. 227 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma 

Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanai”. 

3. Sagatavot lēmumus Nr. 198 un 227 parakstīšanai. 

 

2.3. Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

2.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Mālnieki” detālplānojuma projekta nodošana 

publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „ĀDAŽI-PROJEKTS” (adrese: Attekas iela 2A, 

Ādaži, Ādažu novads LV-2164) 02.09.2013. iesniegums Nr.33-1-2013. (reģ.Nr.ADM/1-

18/13/3297-Ā) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma „Mālnieki” 

detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

Izstrādātā Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Mālnieki” detālplānojuma 

projekts atbilst spēkā esošajam „Ādažu pagasta (novada) teritorijas plānojumam”. 

Lēmumprojekts atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 199 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 

„Mālnieki” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 199 parakstīšanai. 

2.4. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu. 

2.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Parka ielā 26 detālplānojuma projekta 

apstiprināšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-

93, Rīga; reģ.Nr.40003930560) 03.09.2013. Nr.1.-2.1/24 iesniegto (reģ.Nr.ADM/1-

18/13/3381-M) Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Parka ielā 26 detālplānojuma 

projektu. Detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši detālplānojumā ietvertajai 

detālplānojuma īstenošanas kārtībai. Nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc 

pirmajā kārtā izbūvējamo objektu pieņemšanas ekspluatācijā. Lēmumprojekts atbalstīts 

Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 200 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Parka 

ielā 26 detālplānojuma projekta apstiprināšanu”. 
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2. Sagatavot lēmumu Nr. 200 parakstīšanai. 

 

2.5. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu. 

2.5.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Andas” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-93, 

Rīga) 03.09.2013. iesniegums Nr.1.-2.1/22 (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3379-M; 05.09.2013.) ar 

lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Birznieku ciema 

nekustamajam īpašumam „Andas” (kad.apz. 8044 004 0326). Īpašums atrodas pie esoša ceļa. 

Īpašums atrodas lauku apbūves zonā. Lēmumprojekts atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas 

sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 201 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Birznieku 

ciema nekustamajam īpašumam „Andas” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 201 parakstīšanai. 

 

2.5.2. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Atvari” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-93, 

Rīga) 03.09.2013. iesniegums Nr.1.-2.1/23 (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3380-M; 05.09.2013.) ar 

lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Kadagas ciema 

nekustamajam īpašumam „Atvari”. Piekļūšana tiek risināta pa servitūta ceļu. Lēmumprojekts 

atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 202 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Kadagas ciema 

nekustamajam īpašumam „Atvari” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 202 parakstīšanai. 

 

2.5.3. Nekustamo īpašumu Divezeru ciemā „Baltvārnas” un „Jaunvārnas” zemes 

ierīcības projekta apstiprināšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts VSIA „Meliorprojekts” (adrese: Struktoru iela 14, 

Rīga LV-1039) 09.09.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/1-18/13/3421-M; 09.09.2013.) ar 

lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Divezeru ciema 

nekustamajiem īpašumiem „Baltvārnas” un „Jaunvārnas”. Lēmumprojekts atbalstīts Attīstības 

jautājumu komitejas sēdē. 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 203 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Divezeru ciema 

nekustamajiem īpašumiem „Baltvārnas” un „Jaunvārnas”  apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 203 parakstīšanai. 

 

3.Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, Ādažu ciemā,  

Gaujas ielā 22. 

 

L.KRŪZE informē, ka Ādažu novada domes Administratīvā komisija ar 08.08.2013 lēmumu 

B68-15/3 sodīja SIA KLIKOL (Reģ.Nr.40103477116) pēc Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 152.panta otrās un septītās daļas par patvaļīgu būvniecību, t.i. – būves 

rekonstrukcijas darbu uzsākšanu bez saskaņota būves tehniskā projekta un bez būvatļaujas un 

būvniecību bez būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Attīstības 
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jautājumu komiteja atbalstīja sagatavoto lēmumprojektu, kas paredz atļaut SIA KLIKOL veikt 

kafejnīcas ēkas rekonstrukcijas darbus pēc būves tehniskā projekta akceptēšanas, atbilstoši 

izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam un pēc būvatļaujas saņemšanas līdz 

2014.gada 1.aprīlim. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 204 „Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu novadā, 

Ādažu ciemā, Gaujas ielā 22. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 204 parakstīšanai. 

 

 

4.Zemes jautājumi. 

 

4.1.Par zemes piešķiršanu nomā. 

4.1.1.V.KUKS informē par R. E. 2013.gada 11.septembra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/13/3453)  par pašvaldībai piekrītoša  „Ēvaldi” zemesgabala 0,0711 ha platībā piešķiršanu 

nomā transporta līdzekļu garāžu uzturēšanai.  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu " 4.un 6.1. punktiem, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, 

„pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1.Piešķirt nomā R. E. līdz 2014.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma „Ēvaldi” zemes 

vienību (kadastra apz.80440050125) 0,0711 ha platībā garāžu boksu 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. 

5. R.E. līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt Ādažu novada būvvaldei apstiprināšanai garāžu 

boksu būvprojektu (renovācijas vai izpildprojektu). 

 

4.1.2. V.KUKS informē par P. S. 2013.gada 16.septembra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/13/3511) par mazdārziņa „Lazdas 8” zemesgabala Garkalnes ciemā 0,0474 ha platībā 

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. 18., punktiem, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, 

„pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim P. S. „Lazdas 8”, kadastra Nr.8044 012 0144,  

zemesgabalu  0,0474 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 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. 

 

4.1.3. V.KUKS informē par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Tenisa centrs Ādaži”, 

vienotais reģ.Nr.40003563407, juridiskā adrese: Gaujas ielā 26, Ādaži, Ādažu nov., 
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2013.gada 16.septembra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/13/3526)  ar lūgumu izskatīt iespēju 

piešķirt lietošanā vai pārdot Ādažu novadam piederošu 6,55 kv.m lielu zemesgabalu tenisa 

kortu jaunbūves projekta īstenošanai.  

 

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 13 balsīm „par”, 

„pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2025. gada 31.decembrim Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Tenisa 

centrs Ādaži”, vienotais reģ.Nr.40003563407, daļu no pašvaldībai piederošā īpašuma 

„Vējupes ceļi” zemes vienības (kadastra apz.80440080435) 10 kv.m platībā tenisa centra 

halles celtniecībai un uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - pārējo 

sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, lietošanas mērķa kods 0908. 

3. Līdz tenisa halles celtniecības uzsākšanai noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu" 18.
 
punktā noteiktajai likmei. 

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

lēmuma spēkā stāšanās.  

 

4.2.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

4.2.1. V.KUKS informē par P. M. 2013.gada 28.augusta iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-

18/13/3217) ar lūgumu noteikt papildus zemes izmantošanas mērķi apmēram 0,1 ha platībā 

nekustamā īpašuma Mežmalas iela 15 zemes vienībai atbilstoši faktiskajai zemes izmantošanas 

iespējai. Izvērtējot Ādažu novada domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus,   

tika konstatēts: 

1. Nekustamā īpašuma Mežmalas iela 15 zemes vienībai 0,195 ha platībā noteikts nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis- individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods 

0601. 

2. Mežmalas iela 15 zemes vienība nav apbūvēta. 

3. Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas  

kārtība” 29.punkts nosaka: ja vietējais teritorijas plānojums vai teritorijas detālplānojums 

konkrētajai zemes vienībai pieļauj vairākas izmantošanas iespējas, personai ir tiesības 

ierosināt un šo noteikumu 21.punktā minētajā pieteikumā norādīt vienu, vairākus vai visus 

teritorijas izmantošanas veidus. Lietošanas mērķiem (mērķim) piekrītošo zemes platību 

nosaka proporcionāli to skaitam. 

4. Saskaņā ar nekustamā īpašuma Mežmalas iela 15 zemes robežu plānu, īpašumam noteikts 

apgrūtinājums-augstsprieguma tīkls- 110 kV EPL josla 0.05km/26 m- platība 0,13 ha. 

5. Zemes vienības daļa 0,13 ha platībā ir arī pārpurvots un to nav iespējams apstrādāt. 

 

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija 

noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18., 29.un 33.  punktiem, atklāti balsojot, ar 

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

Atbilstoši faktiskajai zemes izmantošanas iespējai, noteikt nekustamā īpašuma Mežmalas iela 

15 zemes vienības (kadastra apzīmējums  8044 014 0046) daļai 0,13 ha platībā papildus 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un 

maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 

saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, lietošanas mērķa 

kods 1201. 
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4.2.2. V.KUKS informē par R. N. 2013.gada 21.augusta iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-

18/13/3110) ar lūgumu sakarā ar to, ka nav apgūta individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

pārskatīt zemes izmantošanas mērķus - neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme  

nekustamo īpašumu Jaunkūlu iela 7, Briežu iela 3 un Pauguru iela 3 zemes vienībām. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 14.
1
2., 14.2. un 25.  punktiem,  

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 205 „Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 205 parakstīšanai. 

 

4.2.3. Ziņo V.KUKS.  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība” 18., 29.un 33.  punktiem, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, 

„atturas” – nav,  DOME NOLEMJ: 

Noteikt Ādažu novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vējupes ceļi” zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu  8044 008 0435 daļai 0,0010 ha (10 kv.m) platībā  papildus nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve, lietošanas mērķa kods 

0908. 

 

4.3. Par jaunu adrešu piešķiršanu. 

4.3.1.V.KUKS informē par P. K. 2013.gada 4.septembra iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-

18/13/3330)  ar lūgumu piešķirt jaunas adreses no nekustamā īpašuma „Pēči” atdalāmajiem 

trīs zemesgabaliem saskaņā ar Ādažu novada domes 2002.gada 27.februāra  lēmumu Nr.16 

„Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem „Ķurzuļi”, „Zābaki”, 

„Dienvidi”, „Pūpēži”, „Pēči”, „Avotiņi” un daļai no nekustamā īpašuma „Ūdensrožu parks” 

apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.5 „Par detālplānojuma Ādažu novada nekustamajiem 

īpašumiem „Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Dienvidi”, „Pūpēži”, „Pēči”, „Avotiņi” un daļai no 

nekustamā īpašuma „Ūdensrožu parks” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” izdošanu”. 

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas 

sistēmas noteikumi” 2.10.apakšpunktu  un 8.un 11.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 

20.jūnija noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas  kārtība” 14 
1
.1., 16.1., 17.4., 18. 

un 23.1.punktiem, atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 
1. Saskaņā ar apstiprinātu detālplānojuma projektu, atļaut īstenot pa kārtām detālplānojumu 

Ādažu novada  nekustamajam īpašumam „Pēči”  un piešķirt atdalāmajiem trīs zemesgabaliem 

adreses. 

2. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Pēči” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes vienībai 

(Nr.83 pēc detālplānojuma) 0,1931 ha platībā jaunu adresi: Vecupes iela 3, Kadaga, Ādažu 

novads. 

2.1. Noteikt no nekustamā īpašuma „Pēči” atdalāmajai zemes vienībai 0,1931 ha platībā  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa 

kods 0601.  

3. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Pēči” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes vienībai 

(Nr.84 pēc detālplānojuma) 0,1417 ha platībā jaunu adresi: Austrumu iela 4, Kadaga, Ādažu 

novads. 
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3.1. Noteikt no nekustamā īpašuma „Pēči” atdalāmajai zemes vienībai 0,1417 ha platībā  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa 

kods 0601.  

4. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Pēči” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes vienībai 

(Nr.85 pēc detālplānojuma) 0,1443 ha platībā jaunu adresi: Vecupes iela 1, Kadaga, Ādažu 

novads. 

4.1. Noteikt no nekustamā īpašuma „Pēči” atdalāmajai zemes vienībai 0,1443 ha platībā  

nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa 

kods 0601.  

5. Precizēt nekustamā īpašuma „Pēči”, zemes vienības kadastra apzīmējumus 8044 005 0058 

ar ēkām un būvēm, adresi: „Pēči”, Kadaga, Ādažu novads.  

4.3.2. Par adreses piešķiršanu. 

Ziņo V.KUKS. 

 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas Rīgas biroja sniegto 

informāciju par nekustamajā īpašumā „Spīdolas” esošajām ēkām (būvēm) un Ministru 

kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 

9.1.un 10.punktu, kas nosaka, ka, ja uz zemes vienības atrodas vairākas funkcionāli 

nesaistītas ēkas, katrai ēkai piešķir atsevišķu adresi, bet zemes vienībai nosaka adresi, kas 

piešķirta vienai no ēkām, kas uz tās atrodas, neatkarīgi no tā, vai ēka un zemes vienība ir 

viena īpašnieka vai vairāku īpašnieku īpašumā (valdījumā), atklāti balsojot, ar 13 balsīm 

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

1. Atcelt Ādažu novada domes 22.11.2011. sēdes Nr.24 lēmuma punktu 2.3. „Par adrešu 

piešķiršanu”. 

2. Atcelt Ādažu novada domes 29.01.2013. sēdes Nr.1 lēmuma punktu 6.3.  „Par numuru 

piešķiršanu telpu grupām”. 

3. Piešķirt nekustamā īpašuma „Spīdolas” (zemes vienības kadastra apzīmējums 

80440130238) dzīvojamai mājai (1A) pēc ģenplāna jaunu adresi: „Spīdolas A”, Baltezers, 

Ādažu novads. 

4. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440130238  un dzīvojamai mājai  (1) 

pēc ģenplāna vienotu adresi: „Spīdolas”, Baltezers, Ādažu novads. 

 

4.4. Par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu. 

Ziņo V.KUKS. 

 

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, atklāti balsojot, ar 13 balsīm 

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

4.4.1. Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 28.maija sēdes protokola Nr.5 lēmuma 

„Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” punkta 2.1.4. 

lemjošās daļas  punkta 2.1.4.1. telpu grupas kļūdaino kadastra apzīmējumu. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.2 telpu grupas precizēts 

kadastra apzīmējums ir 80440140109005. 

4.4.2. Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 28.maija sēdes protokola Nr.5 lēmuma 

„Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” punkta 2.1.5. 

lemjošās daļas punkta 2.1.5.2. telpu grupas kļūdaino kadastra apzīmējumu. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.3 telpu grupas precizēts 

kadastra apzīmējums ir 80440140109006. 

4.4.3. Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 28.maija sēdes protokola Nr.5 lēmuma 

„Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” punkta 2.1.7. 
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lemjošās daļas punkta 2.1.7.2. telpu grupas kļūdaino kadastra apzīmējumu. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.13 telpu grupai 

kadastra apzīmējums nav piešķirts. 

4.4.4. Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 28.maija sēdes protokola Nr.5 lēmuma 

„Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” punkta 2.1.6. 

lemjošās daļas punkta 2.1.6.2. telpu grupas kļūdaino kadastra apzīmējumu. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.5 telpu grupas precizēts 

kadastra  apzīmējums ir 80440140109008. 

4.4.5. Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 28.maija sēdes protokola Nr.5 lēmuma 

„Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā” punkta 2.1.3. 

lemjošās daļas punkta 2.1.3.2. telpu grupas kļūdaino kadastra apzīmējumu. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.1 telpu grupas precizēts 

kadastra  apzīmējums ir 80440140109004. 

 

4.5. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā. 

4.5.1. V.KUKS informē par Latvijas Republikas pastāvīga iedzīvotāja S. B. pilnvarotās 

personas A. B. 2013.gada 19.septembra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/13/3565) par domes 

piekrišanu nekustamā īpašuma Austrumu iela 47  zemes 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,  

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 206 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 206 parakstīšanai. 

 

4.5.2. V.KUKS informē par Vācijas pilsoņa A. Š. 2013.gada 23.septembra iesniegumu (reģ. 

Nr. ADM/1-18/13/3603) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 4 zemes 

0,1303 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. 

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos“ VI nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 207 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 207 parakstīšanai. 

 

5. Par domes lēmuma „Par mūzikas instrumentu maksas noteikšanu” atcelšanu. 

 

Ziņo I.PATMALNIKA. 2009.gada 22.septembra lēmumu Nr. 232 „Par mūzikas instrumentu 

nomas maksas noteikšanu” ir zaudējis aktualitāti, jo neatbilst pašreizējai situācijai Mākslas un 

mūzikas skolā. 2009.gadā šāds lēmums tika pieņemts, jo valsts samazināja valsts 

mērķdotācijas skolai par 70%. Lai skola varētu turpināt darbu, pašvaldība pārskatīja skolas 

budžetu un visu naudu novirzīja skolotāju algām. Tika palielināts vecāku līdzfinansējums, kā 

arī ieviesta instrumentu nomas maksa audzēkņiem, kuri izmantoja skolas instrumentus. Kopš 

2010./2011.mācību gada, kad skola atrodas savās telpās, audzēkņu skaits ir dubultojies un 

skolā esošie instrumenti tiek izmantoti tikai uz vietas mācību nodarbībās un vairs netiek 

iznomāti.          

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 208 „Par domes lēmuma atcelšanu”. 
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2. Sagatavot lēmumu Nr. 208 parakstīšanai. 

 

6. Par izmaiņām daļas un iestādes struktūrā un darbinieku atlīdzību: 

 

6.1.Nekustamā īpašuma un saimniecības daļā: 

L.RAISKUMA informē, ka Nekustamā īpašuma un saimniecības daļā trūkst darbinieka, kas 

varētu operatīvi veikt dažādus saimnieciskus darbus (zaru zāģēšana, pļaušana u.c.), ir 

sagatavots lēmumprojekts, kas paredz grozīt NĪSD struktūru, paredzot tajā palīgstrādnieka 

štata vietu ar mēnešalgu LVL 358,00. 

  

14.43 – J.Antonovs atgriežas sēžu zālē.  

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 209 „Par Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas struktūru un 

darbinieku atlīdzību”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 209 parakstīšanai. 

 

6.2. Bibiliotēkā: 

L.RAISKUMA informē par Ādažu novada domes bibliotēkas vadītājas M. Dzirnieces 

18.09.2013. iesniegumu ADM/1-18/13/3585 par to, ka Bibliotēkas darba nepārtrauktības un 

pienākumu izpildes nodrošināšanai un bibliotēkas sagatavošanai akreditācijai, nepieciešams 

iekļauties vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā „ALISE”, ievadot tajā informāciju. Tādēļ 

nepieciešams izveidot jaunu amata vienību – Bibliotēku informācijas speciālists. Paredzēts, ka 

strādās uz pusslodzi. Jābūt kompetentam IT jomā. 

M.DZIRNIECE skaidro, ka Bibliotēka ne tikai izsniedz un uzskaita grāmatas kā agrāk. 

Sistēmā „ALISE” jebkurš no mājām ar interneta starpniecību var piekļūt sistēmai, pasūtīt 

grāmatas, pagarināt termiņus u.tt. Bibiliotēkā šobrīd pieejami arī citi pakalpojumi – internets, 

izdrukāšana, kopēšana. Ir doma veidot arī savu mājas lapu.  

M.SPRINDŽUKS konstatē, ka veidojot Klientu apkalpošanas centru un publicējot 

pakalpojumu aprakstus, domes mājas lapā būtu jāiekļauj arī Bibliotēkas sniegto pakalpojumu 

apraksti.  

U.DAMBIS. Vai ir domāts arī par e – grāmatu abonēšanu? 

M.DZIRNIECE. Tas ir autortiesību jautājums. Pašlaik ir iespēja e – grāmatas lasīt uz vietas 

bibliotēkā, bibliotēka pērk autortiesības. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 210 „Par Bibliotēkas struktūru un darbinieku atlīdzību”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 210 parakstīšanai. 

 

7. Saistošo noteikumu projekts par grozījumiem 2013.gada budžetā. 

 

14.55 J.Antonovs iziet no sēžu zāles. 

 

Ziņo S.BAĶE. Grozījumi 2013.gada budžetā sagatavoti, ņemot vērā Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas un domes sēdēs nolemto. Ieņēmumu daļa precizēta pēc 

faktiskās izpildes. Lielākie grozījumi ir saistībā ar skolas dalību „Comenius” programmā. 

Valsts izglītības attīstības aģentūra piešķīrusi finansējumu dalībai Skolu daudzpusējās 

partnerības projektā. No šī finansējuma 2013.gadā Ls 1'600 Ādažu vidusskolas budžeta 

izdevumos. 

Bez tam Izglītības un zinātnes ministrija atbalstījusi Ādažu vidusskolas iesniegto projektu 

"Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai izglītības iestādē". 

Ministrijas līdzfinansējums Ls 505. Šāda summa tiek iekļauta vidusskolas budžeta izmaksu 
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daļā. Ls 500 paredzēti Kadagas ezera salas ierakstīšanai zemesgrāmatā, Ls 10'000 koku 

izzāģēšanai, Ls 7'000 apgriešanās laukuma un 2 pieturvietu ierīkošanai Āņos un Ls 17'000 

priekšsēdētāja automašīnas iegādei. Līdzekļi notekūdeņu kanalizācijas remontam no Skolas 

Ls 2'230 tiek novirzīti uz Nekustamā īpašuma un saimniecības daļu. Saskaņā ar 27.08.2013. 

domes lēmumu Nr.193, veikti grozījumi Bāriņtiesas struktūrā, kā rezultātā atalgojuma apjoms 

2013.gada pēdējos trijos mēnešos pieaug par Ls 1'080. Saskaņā ar domes 27.08.2013. lēmumu 

Nr.189, nolemts cenu starpību ēdināšanai kompensēt no mērķdotāciju atlikuma un 

pašvaldības līdzekļiem. Skolas iesniegtajā aprēķinā papildus finansējums 1. un 2.klašu 

skolēniem mēnesī sastāda Ls 457,20 x 3 maksājumi 2013.gadā, kopā Ls 1'375. 

Ls 5000 paredzēti siltumapgādes TEP izstrādei, Gaujas prēmijas atbalstam – Ls 500. 

 

15.02 J.Antonovs atgriežas sēžu zālē. 

 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 26 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.4 „Saistošie  noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2013.gadā”” (pielikums Nr. 1). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 26 parakstīšanai. 

 

8. Izglītības iestāžu tāmju apstiprināšana. 

 

S.BAĶE iepazīstina deputātus ar sagatavotajām izglītības iestāžu tāmēm, kas sagatavotas, 

balstoties uz audzēkņu skaitu iestādē. Skolai skolēnu skaits palielinājies, tāpēc izmaksas uz 

vienu skolēnu samazinājušās. Jaunas tāmes būs uz 2014.gada 1.janvāri, bet tagad tās 

jāprecizē, jo septembrī iestādēs mainās audzēkņu skaits. Finanšu un tautsaimniecības 

jautājumu komiteja tāmes ir izskatījusi un akceptējusi. 

 

15.05 J.Antonovs iziet no sēžu zāles. 

 

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

Apstiprināt Ādažu novada domes izglītības iestāžu tāmes (pielikums Nr.2). 

 

9.Par dalību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 

 

K.MIĶELSONE informē par Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) aicinājumu pašvaldībām, 

kurās tiek turpināta Nīderlandes fonda KNHM ideja iedzīvotāju projektu realizācijai, 

apvienoties un darboties jaunizveidotajā apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. Finanšu 

un tautsaimniecības jautājumu komiteja sagatavoto lēmumprojektu par iestāšanos apvienībā 

atbalstīja. 

 

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

1. Pieņemt lēmumu Nr. 211 „Par dalību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 211 parakstīšanai. 

 

 

10. Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 

„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājiem Ādažu novadā”. 

 

 

Ziņo E.KĀPA. Sagatavotais noteikumu projekts paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumus fiziskām un juridiskām personām, kuras par saviem finanšu līdzekļiem Ādažu 
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novada administratīvajā teritorijā izbūvējušas un nodevušas ekspluatācijā koplietošanas 

inženierbūves vai kuras investējušas līdzekļus jaunu sabiedriskās nozīmes infrastruktūras 

objektu izbūvē, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību – 90% 

apmērā. Sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekti šo noteikumu izpratnē ir spēļu un sporta 

laukumi, publiskas pludmales labiekārtošana un tml. objekti, kas netiek izmantoti komerciālos 

nolūkos. Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā saistošo noteikumu projekts 

atbalstīts. 

 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 27 „Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 

22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu 

piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”” (pielikums 

Nr.3). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 27 parakstīšanai. 

 

11. Par SIA „KP Grupa” 22.07.2013. iesniegumu. 

 

E.KĀPA. Tika saņemts SIA „KP Grupa” iesniegums ar lūgumu pārslēgt nomas līgumu uz 7 

gadiem un reģistrēt to zemesgrāmatā, jo SIA piedalījusies Lauku atbalsta dienesta (LAD) 

projektā un saņēmusi lēmumu, ka ir piešķirts finansējums. 17.09.2013. Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē, klātesot iesniedzēja pārstāvim Ērikam 

Patmalniekam un Sporta centra vadītājai, lūgums tika izskatīts.  

Atgādina, ka SIA „KP Grupa” bija nomas maksas parādi, kā rezultātā pavasarī līgums par 

Sporta centra kafejnīcas telpu nomu tika uzteikts. Uz brīdinājumiem, domes telefona zvaniem 

nereaģēja. Tikai 16.09.2013. noslēgta vienošanās par augusta nomas maksas segšanu. Ir 

bažas, vai varēs izpildīt esošās saistības. Ē.Patmalnieks komitejas sēdē situāciju skaidroja ar 

to, ka kafejnīcai ir maz apmeklētāju, ienākumu nav. Līdzšinējo slikto komunikāciju ar domi 

un nomas maksas kavējumus izskaidro ar līdzšinējā valdes locekļa darbību, kas tiekot 

nomainīts. Projektā saņemtie ieguldījumi tiekot ieguldīti kā pamatlīdzekļi, paredzēti lietošanai 

kafejnīcas telpās, ūdens velosipēds – kad nenotiek tiešā darbība. 

U.DAMBIS informē, ka kļuvis zināms, ka Ē.Patmalnieks uz šodienu vairs nav uzņēmuma 

īpašnieks – tas ir pārdots. Liela daļa kafejnīcas aprīkojuma jau ir aizvākta. 

 

15.09 J.Antonovs atgriežas sēžu zālē. 

 

K.TINAMAGOMEDOVA ierosina neatbalstīt nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

J.RUKS. Mēs ne ar ko neriskējam pagarinot līguma termiņu – jaunais īpašnieks pārņem 

saistības. Nebija jau arī citu pretendentu uz nomas tiesībām. 

U.DAMBIS. Tomēr, atbalstot viņus, mēs atņemam iespējas citai kompānijai pretendēt uz 

šiem Eiropas līdzekļiem.  

A.BRŪVERS. Līgums jau ir spēkā, jautājums ir – vai termiņš paliek 5 gadi vai tiek pagarināts 

uz 7 gadiem. 

 

15.13 uz sēdi ierodas P. Pultraks. 

 

M.SPRINDŽUKS Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē domas dalījās, bet 

tika secināts, ka nāksies ieteikt domei piekrist līguma termiņa pagarināšanai, ņemot vērā, ka 

nav alternatīvas, jo telpās izvietots īrnieka aprīkojums.  

Tomēr, ievērojot SIA „KP Grupa” līdzšinējo neapmierinošo darbību, U.Dambja sniegto 

informāciju, ka uzņēmējs arī šobrīd nerīkojas atbilstoši iepriekšējā sēdē solītajam, to, ka ir 

nepieņemama tāda sabiedriskās naudas izšķērdēšana, kad ES fondu līdzekļi netiek izmatoti 

pēc mērķa, jo šāda rīcība atņem iespējas citiem uzņēmējiem īstenot sabiedrībai nozīmīgus 
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projektus, uzskatu, ka sagatavotais lēmumprojekts par nomas līguma termiņa pagarināšanu 

nav atbalstāms. 

 

Atklāti balsojot, ar 3 balsīm „par” (Liāna Pumpure, Valērijs Bulāns, Pēteris Balzāns), 9 – 

„pret” (Māris Sprindžuks, Normunds Zviedris, Edvīns Šēpers, Uģis Dambis, Karina 

Tinamagomedova, Artis Brūvers, Ilze Pētersone, Juris Antonovs, Adrija Keiša), atturas – 3 

(Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Jānis Ruks), DOME NOLEMJ:  

Noraidīt lēmuma projektu „Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu”, kas paredz 

pagarināt starp SIA „KP Grupa” un Ādažu novada domi noslēgtā telpu nomas līguma termiņu 

uz 7 gadiem. 

 

12.Par Ādažu Kultūras centra izmantošanu starptautisko militāro mācību laikā. 

 

Ziņo G.PORIETIS. Saņemts LR Aizsardzības ministrijas iesniegums ar lūgumu atļaut 

izmantot bez atlīdzības Ādažu Kultūras centra telpas NATO militāro mācību „Steadfast Jazz 

‘13 Baltic Host ‘13” Viesu un preses dienas organizēšanai š.g. 6.novembrī. Pasākumā 

piedalīsies augsta ranga politiķi un amatpersonas no dažādām NATO organizācijām, ārvalstīm 

un Latvijas, kā arī vairāki desmiti žurnālistu, kas pārstāvēs daudzu valstu plašsaziņas 

līdzekļus. Ņemot vērā pasākuma nozīmīgumu un starptautisko rezonansi, ierosina telpu 

nomas maksu šim pasākumam nenoteikt. Ir sagatavots un Finanšu un tautsaimniecības 

jautājumu komitejā atbalstīts lēmuma projekts. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 212 „Par Ādažu Kultūras centra izmantošanu starptautisko 

militāro mācību laikā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 212 parakstīšanai. 

 

 

 

13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

 

Ziņo E.KĀPA. SIA „ Salnams” reģistrācijas Nr. 44103011367 ar Limbažu rajona tiesas 

09.10.2013. lēmumu ir izbeigts maksātnespējas process sakarā ar bankrota procedūras 

pabeigšanu. Ir izslēgts no komercreģistra. Parādnieka kopējais nekustamā īpašuma nodokļa 

parāds zemēm Rīgas gatve 17, Rīgas gatve 53, Ādaži, Ādažu novads, 24.09.2013 sastāda 

LVL 340,36, kas sastāv no pamatparāda LVL 313,13 un nokavējuma naudas LVL 27,23. 

Parādnieka  kopējais NĪN parāds ēkām iepriekšminētajā adresē, 24.09.2013 sastāda LVL 

2896,87, kas sastāv no pamatparāda LVL 2880,11 un nokavējuma naudas LVL 16,76. 

Atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 1.punktam, nodokļu 

parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas šādos gadījumos dzēš, jo 

to nav iespējams iekasēt. Ir sagatavots un Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā 

atbalstīts attiecīgs lēmuma projekts. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 213 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 213 parakstīšanai. 

 

14. Par Ādažu novada vēlēšanu komisiju. 

 

14.1.Par Ādažu novada domes vēlēšanu komisijas locekļu skaitu. 
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E.KĀPA informē, ka ar 2013.gada 23. jūlija lēmumu Nr. 159, dome noteica, ka Ādažu novada 

vēlēšanu komisija izveidojama 15 locekļu sastāvā. Noteiktajā termiņā ir pieteikti tikai 13 

vēlēšanu komisijas locekļu kandidāti. Tāpēc ir priekšlikums attiecīgi samazināt komisijas 

locekļu skaitu. Deputāti piekrīt lēmumprojektā paredzēt, ka Ādažu novada vēlēšanu komisija 

tiek izveidota 13 locekļu sastāvā. 

 

14.2. Komisijas sastāva ievēlēšana. 

14.2.1. DOME balso par Ingunas Kozlovskas ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu 

komisijas locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Inguna Kozlovska ievēlēta par 

Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.2. DOME balso par Zinaidas Johansones ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu 

komisijas locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Zinaida Johansone ievēlēta par Ādažu 

novada vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.3. DOME balso par Antras Meolas ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Antra Meola ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.4. DOME balso par Andas Tulišas ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Anda Tuliša ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.5. DOME balso par Signijas Rozes ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Signija Roze ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.6. DOME balso par Lidijas Grieznes ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Lidija Griezne ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.7. DOME balso par Gitas Vilcānes ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Gita Vilcāne ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.8. DOME balso par Jolantas Stērninieces ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu 

komisijas locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Jolanta Stērniniece ievēlēta par Ādažu 

novada vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.9. DOME balso par Leona Zeiļuka ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Leons Zeiļuks ievēlēts par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 
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14.2.10. DOME balso par Lienes Krūzes ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Liene Krūze ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.11. DOME balso par Edītes Laugas ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Edīte Lauga ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.12. DOME balso par Lailas Subočas ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Laila Suboča ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

14.2.13. DOME balso par Antras Stradiņas ievēlēšanu par Ādažu novada vēlēšanu komisijas 

locekli: 

 „par” – 15, „pret” – nav, „atturas” – nav. Antra Stradiņa ievēlēta par Ādažu novada 

vēlēšanu komisijas locekli. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 214 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija 

lēmumā Nr.159 „Par pieteikšanos uz Ādažu novada vēlēšanu komisiju” un vēlēšanu 

komisijas sastāva apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 214 parakstīšanai. 

 

E.KĀPA. Viena mēneša laikā domes priekšsēdētājam jāsasauc pirmā vēlēšanu komisijas sēde, 

kurā jāievēl komisijas priekšsēdētājs un sekretārs. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka plāno sēdi sasaukt 27.09.2013. 

 

15.Par pašvaldības komisiju sastāvu. 

 

15.1. Iepirkuma komisija. 

K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka sagatavots domes lēmumprojekts par Iepirkumu 

komisijas izveidošanu 8 locekļu sastāvā. Par komisijas priekšsēdētāju priekšlikums noteikt 

Arti Brūveru. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

3. Pieņemt lēmumu Nr. 215 „Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu”. 

4. Sagatavot lēmumu Nr. 215 parakstīšanai. 

 

15.2. Administratīvā komisija. 

K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka sagatavots domes lēmumprojekts par Administratīvās 

komisijas izveidošanu 7 locekļu sastāvā. Par komisijas priekšsēdētāju priekšlikums noteikt 

Edgaru Verneru, par priekšsēdētāja vietnieku – Jāni Veinbergu, par komisijas sekretāri – Edīti 

Laugu. 

V.BULĀNS. Kāpēc Antra Stradiņa nav iekļauta komisijas sastāvā, kā vienojās Finanšu un 

tautsaimniecības jautājumu komiteja? 

K.TINAMAGOMEDOVA. Tāpēc, ka divi cilvēki jau ir ar policijas darba pieredzi, kā arī 

Edīte Lauga var savienot lietvedes darbu ar komisijas sekretāres amatu. 
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P.BALZĀNS norāda, ka Antra Stradiņa ir pieredzējis darbinieks, kas ļoti labi šo jomu 

pārzina. 

K.TINAMAGOMEDOVA. Katram no kandidātiem ir pieredze. 

E.KĀPA vērš uzmanību, ka Administratīvā komisija izdod negatīvus administratīvos aktus, 

kuri visvairāk tiek apstrīdēti, jo tie uzliek administratīvos sodus. Administratīvajiem aktiem 

jābūt juridiski precīzi sagatavotiem, pareizi piemērojot gan procesuālo, gan materiālo tiesību 

normas – pretējā gadījumā persona varēs prasīt zaudējumu piedziņu.  

 

M.SPRINDŽUKS ierosina jautājumu par Antras Stradiņas iekļušanu Administratīvajā 

komisijā izlemt balsojot. 

DOME balso par Antras Stradiņas iekļaušanu Administratīvās komisijas sastāvā: 

 „par” – 6 (Pēteris Balzāns, Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Valērijs Bulāns, Liāna 

Pumpure, Jānis Ruks),”pret” – 9 (Māris Sprindžuks, Normunds Zviedris, Edvīns Šēpers, Uģis 

Dambis, Karina Tinamagomedova, Artis Brūvers, Ilze Pētersone, Juris Antonovs, Adrija 

Keiša), „atturas” – nav. Lēmums nav pieņemts. 

 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (Māris Sprindžuks, Normunds Zviedris, Edvīns Šēpers, 

Uģis Dambis, Karina Tinamagomedova, Artis Brūvers, Ilze Pētersone, Juris Antonovs, Adrija 

Keiša), „pret” – 6 (Pēteris Balzāns, Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Valērijs Bulāns, Liāna 

Pumpure, Jānis Ruks), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 216 „Par Ādažu novada domes Administratīvās komisijas 

sastāva apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 216 parakstīšanai. 

 

15.3. Nepilngadīgo lietu komisija. 

K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka komisiju paredzēts izveidot 7 locekļu sastāvā, par 

priekšsēdētāju ieceļot Liānu Pumpuri kā skolas pārstāvi. 

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, (Liāna Pumpure balsošanā 

nepiedalās), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 217 „Par pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 217 parakstīšanai. 

 

15.4. Līdzfinansējuma vērtēšanas komisija. 

K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka komisiju paredzēts izveidot 5 locekļu sastāvā, par 

priekšsēdētāju ieceļot Gunti Porieti. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 218 „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas 

komisijas izveidi”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 218 parakstīšanai. 

 

15.5.Pašvaldības mantas iznomāšanas komisija. 

K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka komisiju paredzēts izveidot 4 locekļu sastāvā, par 

priekšsēdētāju ieceļot Edvīnu Šēperu. 

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, (Edvīns Šēpers balsošanā 

nepiedalās), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 219 „Par pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas izveidi”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 219 parakstīšanai. 
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15.6.Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa vērtēšanas komisija. 

K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka komisiju paredzēts izveidot 6 locekļu sastāvā, par 

priekšsēdētāju ieceļot Karīnu Miķelsoni. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 220 „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas 

komisijas izveidi”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 220 parakstīšanai. 

 

16.Grozījumi SN „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

 

16.1. E.KĀPA informē, ka saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā 

nolemto, nolikuma grozījumi paredz, ka Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāvā ir 

domes priekšsēdētāja vietnieks, domes izpilddirektors, jurists, Sociālo jautājumu komitejas 

priekšsēdētājs un Sociālo jautājumu komitejas deputāts. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 28 „Grozījums Ādažu novada domes 23.07.2013. 

saistošajos noteikumos Nr. 19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” (pielikums 

Nr.4). 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 28 parakstīšanai. 

16.2. M.SPRINDŽUKS ierosina noteikt, ka Sociālo jautājumu komitejas deputāts, kurš tiek 

iekļauts Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāvā ir  Edvīns Šēpers. 

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, (Edvīns Šēpers balsošanā 

nepiedalās), DOME NOLEMJ: 

Iekļaut Edvīnu Šēperu Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāvā kā 

Sociālo jautājumu komisijas deputātu. 

 

17.Grozījumi Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā. 

 

E.KĀPA informē, ka ņemot vērā tikko pieņemtos grozījumus pašvaldības nolikumā attiecībā 

uz Administratīvo aktu strīdus komisijas locekļu skaitu un to, ka jāprecizē atsauce uz 

pašvaldības nolikumu, nepieciešami grozījumi arī komisijas nolikumā. 

 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt Grozījumus 28.09.2010. Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā (pielikums 

Nr.5). 

 

18. Par M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

 

M.SPRINDŽUKS lūdz domi piešķirt viņam atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas no 

03.10.2013. līdz 18.10.2013. (ieskaitot) personisku iemeslu dēļ. 

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (Māris Sprindžuks 

balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ: 

piešķirt Ādažu novada domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam atvaļinājumu bez 

darba algas saglabāšanas no 2013.gada 3.oktobra līdz 2013.gada 18.oktobrim ieskaitot. 

 

18.1. Informācija par K.Tinamagomedovas atvaļinājumu. 
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K.TINAMAGOMEDOVA informē, ka atradīsies bezalgas atvaļinājumā no š.g. 7. – 

17.oktobrim  ieskaitot. 

DOME pieņem informāciju zināšanai. 

 

19. Par amatu savienošanu. 

 

M.SPRINDŽUKS lūdz domi atļaut savienot Ādažu novada domes priekšsēdētāja amatu ar 

lektora pienākumiem VARAM organizētajā seminārā „Pakalpojuma sniegšana pašvaldībās un 

valsts pārvaldē”, jo ekspertu loks ar pakalpojumu pārvaldības kompetenci Latvijā ir ļoti 

ierobežots. Ne septembrī, ne oktobrī, ne turpmāk netiek plānota līdzdalība lekcijās, tomēr 

domes lēmums nepieciešams ārkārtas situācijai, ja gadījumā (piemēram, slimības dēļ) ir 

jāaizvieto cits lektors.  

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” „pret” - nav, „atturas” – nav, (Māris Sprindžuks balsošanā 

nepiedalās) DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 221 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 221 parakstīšanai. 

 

-SLĒGTĀ DAĻA- 

(informācija konfidenciāla) 

20. Par atteikumu uzņemt bērnu Kadagas PII ārpus kārtas. 

21. Par atteikumu uzņemt bērnu Kadagas PII ārpus kārtas. 

22. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

23. Par atteikumu reģistrēt dzīvokļu rindā. 

24. Par reģistrēšanu rindā uz pašvaldības apdzīvojamo platību. 

 

Sēde slēgta 2013.gada 24.septembrī, plkst. 16.00. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                         M. Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       K.Kurzemniece 

 


