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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 28.oktobrī                 Nr. 25  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti.  

Domes sēdē piedalās 12 deputāti:  

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

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, 

Jānis RUKS, Karina SPRŪDE. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Ilze PĒTERSONE, Edvīns ŠĒPERS, Normunds 

ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Silvis GRĪNBERGS, Everita KĀPA, Nataļja KRASNOVA, 

Vollijs KUKS, Sarmīte MŪZE, Guntis PORIETIS, Laila RAISKUMA. 

citi dalībnieki: Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda TIĻUGA, Ādažu novada iedzīvotāja 

I.R., Ādažu novada iedzīvotājs A.R. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana: 

Nav. 

II. Sociālā komitejā izskatītie jautājumi: 

Nav. 

III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

1. Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”. 

2. Par Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 

skolā”. 

3. Par grozījumiem Ādažu novada Kultūra centra nolikumā. 

4. Par nominantu apbalvošanu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā par 

ieguldījumu Ādažu novada attīstībā. 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

5. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ūbeles” lokālplānojuma izstrādes uzsākšana un 

darba uzdevuma apstiprināšana. 

6. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Valteri” detālplānojumā noteiktās apbūves 

intensitātes precizēšana īpašumā Remberģu ielā 5. 

7. Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Liānas”, „Annas”, „Mājas” un „Ziemeļbullas” 

detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņa. 
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8. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 30 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

9. Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Timroti” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

10. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Rembīši” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

11. Par Gaujas upes gultnes tīrīšanas un padziļināšanas pasākumiem. 

12. Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu. 

13. Par zemes piešķiršanu nomā Elīzas ielā 12, Kadagā. 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par Ādažu vidusskolas attīstību. 

15. Par ārējās kanalizācijas izbūvi Gaujas ielā 4. 

16. Par SIA „Ādažu Ūdens” nekustamā īpašuma - Ūbeļu ielas iegādi. 

17. Par zemes iznomāšanu SIA „PROMOBIUS”. 

18. Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā. 

19. Zemes jautājumi. 

20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

22. Par Ādažu bibliotēkas nolikumu. 

23. Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi. 

24. Par finansējuma piešķiršanu energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu mājai Pirmā iela 

23. 

25. Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un 

izmaksu norakstīšanu izdevumos. 

26. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Āķi”. 

VI. Citi jautājumi: 

27. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

28. Par Ādažu PII dāvinājuma pieņemšanu. 

29. Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11. 

30. Par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidi. 

31. Par atbrīvošanu no darba Nepilngadīgo lietu komisijā. 

32. Par dāvinājuma pieņemšanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā. 

33. Par Finanšu komitejas š.g. 18.novembra sēdes pārcelšu uz š.g. 19.novembri. 

I. Iepriekš pieņemto domes tiesību aktu precizēšana: 

Nav. 

II. Sociālā komitejā izskatītie jautājumi: 

Nav. 

III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi: 

1.§  

Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos 

noteikumos Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā” 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta 

saistošajos noteikumos Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā”” ir atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 8.oktobra 

sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.25 „Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

2.§  

Par Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos 

Nr.17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā” 

(E.Kāpa) 

Saistošo noteikumu projekts „Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un 

jaunatnes sporta skolā”” ir atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 

8.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.26 „Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada Kultūra centra nolikumā 

(E.Kāpa) 

Nolikuma projekts „Grozījumi Ādažu Kultūras centra nolikumā” ir atbalstīts Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 8.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.14 „Grozījumi Ādažu Kultūras centra nolikumā” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

4.§ 

Par nominantu apbalvošanu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā par ieguldījumu 

Ādažu novada attīstībā 

(E.Plūmīte) 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 21.oktobra ārkārtas sēdē tika atbalstīta 

sudraba nozīmīšu un pateicības rakstu piešķiršana 14 Ādažu novada iedzīvotājiem, 

pamatojoties uz iestāžu un uzņēmumu vadītāju un iedzīvotāju iesniegumiem par apbalvojumu 

piešķiršanu. Komiteja ierosina Joannai Deiftai papildus piešķirt naudas balvu 150 EUR 

apmērā. 

Pēc debatēm (E.KĀPA, L.TIĻUGA, L.RAISKUMA, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE, 

V.BULĀNS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 05.00 – 09.08] deputāti vienojas balsot par 

lēmuma projektu, svītrojot no tā 2. un 3.punktu. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE), 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.222 „Par apbalvojumu piešķiršanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ūbeles” lokālplānojuma izstrādes uzsākšana un 

darba uzdevuma apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

SIA „Wesemann” (adrese: Elizabetes iela 75, Rīga LV-1058) savā š.g. 23.septembra 

iesniegumā Nr.181 (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4576-W) lūdz atļaut uzsākt lokālplānojuma 

izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Ūbeles” (kad. apz. 8044 
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011 0046) ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no darījumu iestāžu apbūves zonas 

uz jauktu dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves zonu. Lēmuma projekts tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.223 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam 

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

6.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Valteri” detālplānojumā noteiktās apbūves 

intensitātes precizēšana īpašumā Remberģu ielā 5 

(S.Grīnbergs) 

R.A. (adrese) savā š.g. 12.septembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4382-A) lūdz veikt 

izmaiņas nekustamā īpašuma „Valteri” detālplānojumā un palielināt apbūves intensitāti 

nekustamajā īpašumā Remberģu ielā 5 (kad.apz. 8044 008 0341) saskaņā ar Ādažu novada 

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 6.5.2.punkta c) apakšpunkta (2) daļu. Par 

lēmuma projektu Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē netika panākta vienota izpratne. 

[Piezīme: Lēmuma projekts nebija ne atbalstīts, ne noraidīts.] 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.224 „Par Ādažu ciema nekustmā īpašuma „Valteri” 

detālplānojumā noteiktās apbūves intensitātes precizēšanu nekustamajā īpašumā 

Remberģu ielā 5” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Nekustamo īpašumu Stapriņu ciemā „Liānas”, „Annas”, „Mājas” un „Ziemeļbullas” 

detālplānojuma īstenošanas kārtības maiņa 

(S.Grīnbergs) 

A.R. (adrese) savā š.g. 22.septembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4546-R) lūdz atļaut 

īstenot pa kārtām detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Ziemeļbullas”, „Liānas”, 

„Mājas” un „Annas” un atļaut atdalīt no kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma „Liānas” (kad. 

apz. 8044 003 0093) vienu apbūves gabalu saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu 

nekustamajiem īpašumiem „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas” (zemes vienība 

Nr.18, zemes platība – 1307 m
2
), nosakot lietošanas mērķi – savrupmāju apbūve, pārējai 

teritorijai saglabājot lauksaimniecisku izmantošanu. Piebraukšana paredzēta no Vidus ielas. 

Lēmuma projekts sagatavotajā redakcijā netika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra 

sēdē, līdz ar to uz domes sēdi ir sagatavots precizētais lēmuma projekts. 

Pēc debatēm (M.SPRINDŽUKS, S.GRĪNBERGS, I.R., A.R., J.RUKS) [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 19.39 – 39.48] deputāti vienojas balsot par lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 (J.ANTONOVS, J.RUKS) 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.225 „Par nekustamo īpašumu „Ziemeļbullas”, „Liānas”, „Mājas” 

un „Annas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

8.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Rīgas gatvē 30 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

SIA „M un M risinājumi” (adrese: Aviācijas iela 13-93, Rīga) savā š.g. 2.jūlijā iesniegumā 

(reģ. Nr. ADM/1-18/14/3014-M) lūdz izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu 
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novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 30 (kad. apz. 8044 007 0059). 

Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.226 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 30” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

9.§ 

Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Timroti” zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

SIA „Apriņķa mērnieks” (adrese: Dzirnavu iela 5, Baldone LV-2125) savā š.g. 30.septembra 

iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4783-A) lūdz izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības 

projektu Ādažu novada Kadagas ciema nekustamajam īpašumam „Timroti” (kad. apz. 8044 

005 0096). Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.227 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Kadagas ciema nekustamajam īpašumam „Timroti”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Rembīši” zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

SIA „M un M risinājumi” (adrese: Kr.Barona iela 95A-12, Rīga LV-1012) savā š.g. 6.oktobra  

iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4811-M) lūdz izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības 

projektu Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Rembīši” (kad. apz. 8044 

013 0128). Lēmuma projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.228 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Ādažu novada 

Baltezera ciema nekustamajam īpašumam „Rembīši”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par Gaujas upes gultnes tīrīšanas un padziļināšanas pasākumiem 

(N.Krasnova) 

Attīstības komitejas 14.oktobra sēdē tika izskatīts jautājums, kā arī domes Juridiskās un 

iepirkuma daļas atzinums par Gaujas upes gultnes tīrīšanas un padziļināšanas pasākumiem. 

Pēc debatēm (K.SPRŪDE, G.PORIETIS, J.RUKS, D.POPOVS, M.SPRINDŽUKS, 

P.BALZĀNS, N.KRASNOVA, A.KEIŠA, E.KĀPA, A.BRŪVERS, E.PLŪMĪTE, 

J.ANTONOVS) [domes sēdes audio ieraksta laiks 44.33 – 01.11.35] deputāti vienojas atlikt 

jautājuma izskatīšanu uz Attīstības komitejas sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Attīstības komitejas sēdi. 

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai: 

2.1. sagatavot koncepciju par Gaujas upes gultnes tīrīšanas un padziļināšanas 

pasākumiem, sniedzot tajā skaidrojumu izpētes izsolei un resursu izsolei; 

2.2. izpētīt un informēt par līdzīgiem precedentiem citās pašvaldībās; 

2.3. viedokli sagatavot, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un vadoties no 

pašvaldības interesēm. 
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12.§ 

Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

(G.Porietis) 

Līdz ar to, ka nav saņemta informācija par dalību Medību koordinācijas komisijā no Valsts 

meža dienesta, ierosina pārcelt jautājuma izskatīšanu uz domes š.g. 25.novembra sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Atlikt jautājuma par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas izveidošanu 

izskatīšanu uz domes š.g. 25.novembra sēdi. 

13.§ 

Par zemes piešķiršanu nomā Elīzas ielā 12, Kadagā 

(J.Ruks) 

Attīstības komitejas 14.oktobra sēdē tika izskatīts jautājums par zemes piešķiršanu nomā 

Elīzas ielā 12, Kadagā. Ir nepieciešams konceptuāls domes lēmums par vienošanās ar J.G. 

noslēgšanu par zemes atbrīvošanu, lai, Kadagas detālplānojumam stājoties spēkā, minētā 

teritorija tiktu atbrīvota. 

Pēc debatēm (E.KĀPA, J.RUKS, M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, K.SPRŪDE) [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 44.33 – 01.11.35] deputāti vienojas atkārtoti izskatīt jautājumu 

Attīstības komitejas sēdē, uz sēdi uzaicinot J.G., kā arī uzdot domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļai apsekot zemesgabalu Elīzas ielā 12, Kadagā, ar mērķi noteikt tālāku 

zemes izmantošanas mērķi, kā arī zemes atbrīvošanas un sakārtošanas nosacījumus. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu uz Attīstības komitejas sēdi. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai apsekot zemesgabalu Elīzas ielā 

12, Kadagā, ar mērķi noteikt tālāku zemes izmantošanas mērķi. Sadarbībā ar domes 

Juridisko un iepirkuma daļu sagatavot zemes atbrīvošanas un sakārtošanas 

nosacījumus. 

14.§ 

Par Ādažu vidusskolas attīstību 

(P.Balzāns) 

Lēmuma projekts „Par Ādažu vidusskolas ilgtermiņa attīstību” tika atbalstīts Izglītības, 

kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 8.oktobra sēdē, Attīstības komitejas š.g. 

14.oktobra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.229 „Par Ādažu vidusskolas ilgtermiņa attīstību” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

15.§ 

Par ārējās kanalizācijas izbūvi Gaujas ielā 4 

(A.Dundurs) 

Lēmuma projekts „Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu” tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – 2 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE), „atturas” – nav 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.230 „Par SIA „Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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16.§ 

Par SIA „Ādažu Ūdens” nekustamā īpašuma - Ūbeļu ielas iegādi 

(D.Popovs) 

Lēmuma projekts „Par nekustāmā īpašuma „Ūbeļu iela” iegādi” tika atbalstīts Attīstības 

komitejas š.g. 14.oktobra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – 1 (K.SPRŪDE) 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.231 „Par nekustāmā īpašuma „Ūbeļu iela” iegādi” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

17.§ 

Par zemes iznomāšanu SIA „PROMOBIUS” 

(A.Brūvers) 

SIA „PROMOBIUS” (reģistrācijas Nr.40003640509, juridiskā adrese: Pirmā iela 31-15, 

Ādaži, Ādažu nov., LV-2164) savā š.g. 30.septembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-

18/14/4697-P) lūdz iznomāt domei piederošo zemes gabalu 50 m
2
 no zemes vienības 

80440080203, uz kuras paredz uzstādīt otru konstrukciju divvirzienu trošu sistēmai. 

Jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

N.KRASNOVA vērš uzmanību, ka ir precizēts lēmuma projekts, paredzot grozījumus 

2011.gada 4.augusta nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. JUR 2011-08/430. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 (A.KEIŠA, K.SPRŪDE) 

DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.232 „Par grozījumiem 2011.gada 4.augusta nekustamā īpašuma 

nomas līgumā Nr. JUR 2011-08/430” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada 

pašvaldībā 

(K.Miķelsone) 

Lēmuma projekts „Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu 

novada pašvaldībā” tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē un Finanšu 

komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.233 „Par grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu 

izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Zemes jautājumi 

(V.Kuks) 

19.1.§ 

Par zemes piešķiršanu nomā 

19.1.1. M.S., (adrese), savā š.g. 6.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ADM/1-18/14/4816) lūdz 

piešķirt nomā nekustamā īpašuma „Kauguri” mājas zemes 1/5 domājamās daļas viņam 

piederošās dzīvojamās mājas domājamās daļas uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 

2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 

4.pantu, kas nosaka, ka, zemes nomas līgumu  par apbūvētu publiskās personas zemesgabalu 

var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Piešķirt nomā M.S. līdz 2025.gada 31.decembrim pašvaldībai piederošo 1/5 (vienu 

piekto) domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Kauguri”, Baltezers, Ādažu nov., 

zemesgabala 0,039 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 013 0250)  

dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

2. Noteikt iznomājamai zemes vienības daļai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas  mērķa kods – 0601.  

3. Juridiskai un iepirkuma daļai sagatavot un noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša 

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās, atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu”. 

19.1.2. E.I., (adrese), savā š.g. 21.augusta iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/3923) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa Nr.7A zemesgabalu 0,02 ha platībā 

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

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

Kadaga, Ādažu nov. (kadastra apz.8044 005 0090) daļu, mazdārziņa Nr.7A 

zemesgabalu  0,02 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – zeme, 

uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

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” 

2.1.apakšpunktu. 

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

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

19.2.§ 

Par zemes vienību apvienošanu 

L.P. savā š.g. 25.septembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4612) lūdz apvienot 

nekustamo īpašumu Kadagas ciemā, Austrumu ielu 26 un Austrumu ielu 28. Pamatojoties uz 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 3.punktu, 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,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piekrist Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu Austrumu iela 26 (zemes  

vienība ar kadastra apzīmējumu  8044 005 0437) un Austrumu iela 28 (zemes  vienība 

ar kadastra apzīmējumu  8044 005 0436) apvienošanai. 

2. Saglabāt apvienotai zemes vienībai 0,2793 ha kopplatībā ar ēkām un būvēm vienotu 

adresi: Austrumu iela 26, Kadaga, Ādažu novads. 

3. Rezervēt adresi (nosaukumu): Austrumu iela 28, Kadaga, Ādažu novads. 

19.3.§ 

Par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Precizēt Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra sēdes lēmuma Nr.22 „Par zemes 

vienību atdalīšanu” lemjošās daļas 1.punktu, aizstājot 1.punktā kadastra apzīmējumu  

8044 011 0011 ar kadastra apzīmējumu 8044 011 0010. 

2. Precizēt Ādažu novada domes 2014.gada 16.septembra ārkārtas sēdes protokola Nr.22 

lēmuma §1.3 „Par zemes vienību platību precizēšanu” 11.punktu un aizstāt tekstā 

„Ādažu novada domes 2009.gada 23.septembra sēdes lēmumu” ar vārdiem „Ādažu  

novada domes 2009.gada 22.septembra sēdes lēmumu”. 

19.4.§ 

Par zemes vienības platības precizēšanu 

Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas sniegto informāciju par 

pašvaldības tiesiskā valdījumā vai lietojumā esošo zemes vienību platībām pēc Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra likuma 57.panta 3.punktu un 84.pantu un Ministru kabineta 2012.gada 10.aprīļa 

noteikumu Nr.263 „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi” 

132.1.apakšpunktu, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2007.gada 29.maija lēmuma Nr.53 1.punktu un 

Ādažu novada domes 2008.gada 23.septembra sēdes lēmumu Nr.131 „Par neapbūvētas 

lauku apvidus zemes „Ādažu novada meži”, Ādažu novadā piekritību pašvaldībai”, 

„Ādažu novada meži” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 006 0114 

noteikto platību (1,57 ha), nosakot to precizēto platību– 2,41 ha. 

19.5.§ 

Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

19.5.1. SIA „The House of Jagannath”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas numuru 40003626897, ar juridisko adresi: Krišjāņa Barona ielā 56, Rīgā, 

valdes locekļa B.K.P. savā š.g. 7.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4829-T) lūdz 

domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Sūnas”, Ādaži, Ādažu nov. zemes 4,8185 ha platībā 

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

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Iesniegumā norādīts nekustamā īpašuma 

zemes turpmākās izmantošanas mērķis – rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve ar 

lietošanas mērķa kodu 1001. 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” – nav, DOME NOLEMJ:       

Piekrist, ka, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „The House of Jagannath”, vienotais 

reģistrācijas numurs 40003626897, iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „Sūnas”, 

Ādaži, Ādažu nov. (kadastra Nr.80440100097) zemesgabalu 4,8185 ha platībā 

rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvei. 

19.5.2. Krievijas Federācijas pilsonis S.F. un I.K., (adrese), savā š.g. 7.oktobra iesniegumā 

(reģ. Nr. ADM/1-18/14/4845) lūdz domes piekrišanu nekustamo īpašumu „Jāņkalnu ceļš 6” 

un „Jāņkalnu ceļš A”, Alderos, Ādažu novadā zemes domājamo daļu 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 11 balsīm „par”, „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 

1. Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone I.K., (dzimšanas dati),  iegūst īpašumā:  

-  1/2 (vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Jāņkalnu ceļš 6”, Alderi, 

Ādažu nov. zemesgabala (kadastra apz.8044 014 0124) 0,1262 ha platībā;      
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- 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Jāņkalnu ceļš A”, Alderi,  Ādažu nov. 

zemesgabala (kadastra apz.8044 014 0006) 0,0521 ha platībā 255/521 domājamām 

daļām.  

2. Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis S.F., (dzimšanas dati),  iegūst īpašumā:  

-  1/2 (vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Jāņkalnu ceļš 6”, Alderi, 

Ādažu nov. zemesgabala (kadastra apz.8044 014 0124) 0,1262 ha platībā;      

- 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Jāņkalnu ceļš A”, Alderi,  Ādažu nov. 

zemesgabala (kadastra apz.8044 014 0006) 0,0521 ha platībā 255/521 domājamām 

daļām.      

19.5.3. Latvijas Republikas nepilsone J.L. savā š.g. 14.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-

18/14/4960) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma Vecupes iela 7, Kadaga, Ādažu nov., 

zemesgabala 0,1442 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” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka, Latvijas Republikas nepilsone J.L., (personas kods), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma Vecupes iela 7, Kadaga, Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 005 0412) 

zemesgabalu 0,1442 ha platībā individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

19.5.4. Biedrība  „Katlapdārzi”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra biedrību un nodibinājumu 

reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 40008224102, ar juridisko adresi: „Kadaga 13”-21, 

Kadaga, Ādažu nov., valdes locekles Solvitas Grīnbartes š.g. 15.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. 

ADM/1-18/14/5020-B) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Katlapdārzi”, Ādaži, 

Ādažu nov. zemes 1,93 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma „Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Iesniegumā 

norādīts nekustamā īpašuma zemes turpmākās izmantošanas mērķis – vasarnīcu un dārza 

māju apbūve. Pamatojoties uz likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas 

prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, 

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, KOMITEJA NOLEMJ:       

Piekrist, ka Biedrība „Katlapdārzi”, vienotais reģistrācijas numurs 40008224102, 

iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „Katlapdārzi”, Ādaži, Ādažu nov. (kadastra 

Nr.80440070335) zemesgabalu 1,93 ha platībā vasarnīcu un dārza māju apbūvei. 

20.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

(N.Krasnova) 

Saistošo noteikumu projekts „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” tika atbalstīts Finanšu komitejas 

š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 

23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 
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21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

(V.Saleniece) 

Lēmuma projekts „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” tika atbalstīts Finanšu 

komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par Ādažu bibliotēkas nolikumu 

(G.Porietis) 

Nolikuma projekts „Ādažu bibliotēkas nolikums” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.15 „Ādažu bibliotēkas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi 

(G.Porietis) 

Lēmuma projekts „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas 

izveidi” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.235 „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas 

komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par finansējuma piešķiršanu energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu mājai  

Pirmā iela 23 

(G.Porietis) 

Lēmuma projekts „Par finansējuma piešķiršanu energoaudita veikšanai daudzdzīvokļu mājai 

Pirmā iela 23” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.236 „Par finansējuma piešķiršanu energoaudita veikšanai 

daudzdzīvokļu mājai Pirmā iela 23” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un izmaksu 

norakstīšanu izdevumos 

(A.Vaivade) 

Lēmuma projekts „Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites 

un izmaksu norakstīšanu izdevumos” tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Pēc debatēm (E.PLŪMĪTE, K.SPRŪDE, P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, G.PORIETIS) 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 01.39.55 – 01.44.54] deputāti vienojas balsot par lēmuma 

projektu. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.237 „Par nepabeigto būvniecības objektu izslēgšanu no 

grāmatvedības uzskaites un izmaksu norakstīšanu izdevumos” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Āķi” 

(N.Krasnova) 

Lēmuma projekts „Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Āķi”” tika 

atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 14.oktobra sēdē un Finanšu komitejas š.g. 21.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.238 „Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam „Āķi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

VI. Citi jautājumi: 

27.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

(E.Kāpa) 

K.L., (adrese), savā š.g. 16.septembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5022-L) lūdz, 

pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta otro 

dalu, nodot dzīvojamās mājas Gaujas iela X k.X (kadastra apzīmējums Nr. 8044 900 0143) 

piekrītošās domājamās daļas no zemes. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.239 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par Ādažu PII dāvinājuma pieņemšanu 

(S.Breidaka) 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde savā iesniegumā lūdz domei pieņemt kā dāvinājumu R.S. 

finansēto bērnu rotaļu laukumu „Zemūdene Nautilius” EUR 1730,00 vērtībā, noslēdzot 

dāvinājuma līgumu. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.240 „Par dāvinājuma pieņemšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11 

(G.Porietis) 

SIA „Ādažu desu darbnīca” savā š.g. 21.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5088-S)  

lūdz atļaut uzņēmuma transportlīdzeklim pārvietoties un stāvēt uz ietves daļas, lai nodrošinātu 

transportlīdzekļa piekļuvi tirdzniecības vietai Gaujas ielā 11, Ādažos. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.241 „Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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30.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidi 

(E.Kāpa) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu un 

2011.gada 27.decembra Ādažu novada pašvaldības Ētikas kodeksa 26.punktu, ir sagatavots 

lēmuma projekts „Par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidi”.  

Pēc debatēm (M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, E.PLŪMĪTE, P.BALZĀNS, K.SPRŪDE, 

A.KEIŠA, J.ANTONOVS, G.PORIETIS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE) [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 01.49.51 – 02.06.39] deputāti vienojas balsot par lēmuma projektu un par katru 

Ētikas komisijas locekli atsevišķi. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, 

L.PUMPURE), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.242 „Par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas izveidi” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), „nebalso” – 1 

(J.ANTONOVS) DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt Juri Antonovu par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), „nebalso” – 1 

(V.BULĀNS) DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt Valēriju Bulānu par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – 1 (K.SPRŪDE), „atturas” – 1 (A.KEIŠA), 

„nebalso” – 1 (K.DĀVIDSONE) DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt Kerolu Dāvidsoni par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ:  

Apstiprināt Edvīnu Šēperu par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ:  

Apstiprināt Lieni Krūzi par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ:  

Apstiprināt Everitu Kāpu par Ādažu novada pašvaldības Ētikas komisijas locekli. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt Ētikas komisijas nolikumu. 

31.§ 

Par atbrīvošanu no darba Nepilngadīgo lietu komisijā 

(M.Sprindžuks) 

Odeta Induse savā š.g. 24.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5156) lūdz atbrīvot 

viņu no Nepilngadīgo lietu komisijas locekļa pienākumiem. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.243 „Par atbrīvošanu no amata” un sagatavot to parakstīšanai. 
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32.§ 

Par dāvinājuma pieņemšanu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 

(G.Porietis) 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola savā iesniegumu lūdz domei pieņemt kā dāvinājumu A.R. 

finansēto klavieru komplektu 4100 EUR vērtībā, noslēdzot dāvinājuma līgumu. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.244 „Par dāvinājuma pieņemšanu Ādažu Mākslas un mūzikas 

skolā” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par Finanšu komitejas š.g. 18.novembra sēdes pārcelšu uz š.g. 19.novembri 

(M.Sprindžuks) 

Finanšu komitejas novembra kārtējās sēdes datums sakrīt ar Latvijas Republikas 

proklamēšanas 96.gadadienu. Ierosina Finanšu komitejas š.g. novembra sēdi organizēt š.g. 

19.novembrī plkst. 14.00. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Atbalstīt Finanšu komitejas sēdes organizēšanu š.g. 19.novembrī plkst. 14.00. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 28.oktobrī, plkst. 16.16.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada ________________ 


