ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2013.gada 26.martā

Nr. 3

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Domes sēdi vada: Pēteris Balzāns
Domē pavisam 15 deputāti.
Domes sēdē piedalās 14 deputāti :
Pēteris BALZĀNS, Juris KRŪZE, Ieva ROZE, Kerola DĀVIDSONE, Liāna PUMPURE,
Adrija KEIŠA, Vita ABRICKA, Arnis LOČMELIS, Valērijs BULĀNS, Pēteris PULTRAKS,
Artis BRŪVERS, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Renārs AVETISJANS, Gundars
LEONOVIČS.
Domes sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās: Jānis RUKS.
Uz sēdi uzaicināti: domes pārvaldes un iestāžu darbinieki – Guntis Porietis, Sarmīte Baķe,
Everita Kāpa, Maija Dadze, Silvis Grīnbergs, Andrejs Petskojs, Inga Pērkone, Jānis Pērkons,
Vollijs Kuks, Karīna Miķelsone, Laila Raiskuma, Linda Tiļuga
Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par G. Leonoviču:
1.1. par amatu savienošanas atļauju;
1.2. ievēlēšana domes komitejās.
2. Domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
3. Teritorijas plānošanas jautājumi.
3.1. Par detālplānojuma projekta grozījumu apstiprināšanu.
3.1.1. Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Dravnieki” detālplānojuma projekta
grozījumu apstiprināšana.
3.2. detālplānojuma projekta īstenošanas kārtību.
3.2.1. Nekustamo īpašumu „Dārznieki” un „Austrumdārzi” detālplānojuma
īstenošanas kārtības precizēšana.
3.3. Par apgrūtinājuma noņemšanu nekustamajam īpašumam.
3.3.1. Ielas sarkanās līnijas precizēšana nekustamajā īpašumā „Ādažu nacionālais
mācību centrs”.
3.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
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3.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Kaimiņi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
3.5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3.5.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gredzenu iela” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
4. VARAM vēstule par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Ziemeļi”.
5. Zemes jautājumi.
6. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
7. Par telpu nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu.
8. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
10. Par zemes nomas maksas pārrēķinu SIA „PROMOBIUS”.
11. Par zemes nomas maksas pārrēķinu SIA „Hydro Stadium Ādaži”.
12. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
13. Par izmaiņām pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā.
14. Par Ādažu ciema teritorijas publiskās ārtelpas izveides metu konkursa žūrijas
vērtēšanas komisiju.
15. Par Ādažu muzeja veidošanu un amata vietas izveidi.
16. Ādažu novada Pensionāru padomes iesniegums par senioru tautisko deju kolektīva
vadītāju darba apmaksu.
17. Par finansiālu atbalstu Likteņdārzam.
18. Par grozījumiem budžetā.
19. Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8
„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Ādažu novadā”.
20. Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi
par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu
nomas maksas noteikšanas kārtību”.
21. Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai.
22. Par amatu savienošanas atļauju R.Avetisjanam.
1. Par G. Leonoviču.
P.BALZĀNS informē, ka sakarā ar to, ka deputāta mandātu ir zaudējis N.Breidaks, par Ādažu
novada domes deputātu ar šodienu, 2013.gada 26.martu, kļūst Gundars Leonovičs.
1.1. P.BALZĀNS informē, ka G.Leonovičs ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot
Ādažu novada domes Administratīvās komisijas locekļa pienākumus ar Ādažu novada
domes deputāta pienākumiem. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 49 „Par amatu savienošanas atļauju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 49 parakstīšanai.
1.2. P.BALZĀNS jautā G.Leonovičam, kurās Ādažu novada domes pastāvīgajās komitejās
G.Leonovičs vēlas strādāt.
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G.LEONOVIČS izsaka vēlēšanos darboties Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā
un Attīstības jautājumu komitejā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
Ievēlēt Gundaru Leonoviču par Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas un
Attīstības jautājumu komitejas locekli.
2.Domes priekšsēdētāja vēlēšanas.
2.1.P.BALZĀNS informē par kārtību, kādā aizpildāmas domes priekšsēdētāja vēlēšanu zīmes.
Ierosina izvirzīt kandidātus darbam balsu skaitīšanas komisijā.
Deputāti izvirza trīs domes administrācijas pārstāvjus: E.Kāpu, G.Porieti, A.Petskoju.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Ievēlēt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā:
1) Everita Kāpa;
2) Guntis Porietis;
3) Andrejs Petskojs.
2.2.P.BALZĀNS aicina deputātus izvirzīt kandidatūras Ādažu novada domes priekšsēdētāja
amatam.
J.KRŪZE. Partijas „Reģionu alianse” vārdā par domes priekšsēdētāja kandidātu izvirzu Pēteri
Balzānu.
Pārtraukums no 14.10 līdz 14.20 vēlēšanu zīmju sagatavošanai, izdalei, balsošanai, balsu
skaitīšanai.
Balsu skaitīšanas komisijas vārdā ziņo G.PORIETIS:
Saskaņā ar 2013.gada 26.marta balsu skaitīšanas protokolu Nr. 1 balsu skaitīšanas komisija
konstatēja:
1) deputātiem izsniegtas 14 vēlēšanu zīmes;
2) par derīgām atzītas 14 vēlēšanu zīmes,
3) nederīgu vēlēšanu zīmju nav;
4) par vienīgo izvirzīto kandidātu P.Balzānu nobalsots vienbalsīgi, ar 14 balsīm „par”
(Juris Krūze, Ieva Roze, Kerola Dāvidsone, Liāna Pumpure, Adrija Keiša, Vita
Abricka, Arnis Ločmelis, Pēteris Balzāns, Valērijs Bulāns, Pēteris Pultraks, Artis
Brūvers, Karīna Tinamagomedova, Renārs Avetisjans, Gundars Leonovičs), „pret” –
nav.
Par Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju ievēlēts Pēteris Balzāns.
3.Teritorijas plānošanas jautājumi
3.1. Par detālplānojuma projekta grozījumu apstiprināšanu.
3.1.1.Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Dravnieki” detālplānojuma projekta
grozījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē par SIA „ĀDAŽI-PROJEKTS” (adrese: Attekas iela 2A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164; reģ.Nr.010309330) 21.02.2013. Nr.14-1-2013 iesniegto
(reģ.Nr.ADM/1-18/13/633-Ā) Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma
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„Dravnieki” detālplānojuma grozījumu projektu. Attīstības jautājumu komitejas sēdē
jautājums izskatīts un atbalstīts, ir sagatavots lēmuma projekts.
G.LEONOVIČS paziņo, ka balsošanā par lēmumprojektiem nepiedalīsies, jo nav piedalījies
komiteju sēdēs un nav iepazinies ar izskatāmajiem materiāliem.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 50 „Par Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma
„Dravnieki” detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 50 parakstīšanai.
3.2. Par detālplānojuma projekta īstenošanas kārtību.
3.2.1. Nekustamo īpašumu „Dārznieki” un „Austrumdārzi” detālplānojuma
īstenošanas kārtības precizēšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts M.D. 11.03.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/118/13/875-D; 11.03.2013.) ar lūgumu atļaut realizēt pa kārtām detālplānojumu nekustamajiem
īpašumiem „Dārznieki” un „Austrumdārzi” un atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
„Dārznieki” piecus apbūves gabalus saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu nekustamajiem
īpašumiem „Dārznieki” un „Austrumdārzi”. Attīstības jautājumu komitejas sēdē jautājums
izskatīts un atbalstīts, ir sagatavots lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 51 „Par nekustamo īpašumu „Dārznieki” un „Austrumdārzi”
detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 51 parakstīšanai.
3.3. Par apgrūtinājuma noņemšanu nekustamajam īpašumam.
3.3.1. Ielas sarkanās līnijas precizēšana nekustamajā īpašumā „Ādažu nacionālais
mācību centrs”.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts Aizsardzības ministrijas 15.02.2013. iesniegums
Nr.MV-N/398 (reģ.Nr.ADM/1-18/13/582-A) ar lūgumu veikt izmaiņas Kadagas ciema
daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas detālplānojumā un noņemt apgrūtinājumu –
sarkanās līnijas (iebrauktuves izveidei) valsts īpašumā Aizsardzības ministrijas valdījumā
esošajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0053, tādejādi atbalstot piemiņas
vietas izveidi bojā gājušajiem Nacionālo bruņoto spēku karavīriem. Attīstības jautājumu
komitejas sēdē jautājums izskatīts un atbalstīts, ir sagatavots lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 52 „Par izmaiņām sarkanajās līnijās Ādažu novada Kadagas
ciema detālplānojumā Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijai”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 52 parakstīšanai.
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3.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu.
3.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Kaimiņi” zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts P.Z. 28.02.2013. pieteikums (reģ.Nr.ADM/118/13/738-Z, 28.02.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam „Kaimiņi” (kad. apz. 8044 008 0220) ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu.
Saskaņā ar Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojumu (ar 2009.gada grozījumiem)
nekustamais īpašums „Kaimiņi” atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā un daļēji
līnijbūvju izbūves teritorijā. Attīstības jautājumu komitejas sēdē jautājums izskatīts un
atbalstīts, ir sagatavots lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 53 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Kaimiņi”.
2. Pieņemt lēmumu Nr. 54 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta
izstrādei nekustamajam īpašumam „Kaimiņi”
3. Sagatavot lēmumus Nr. 53 un Nr. 54 parakstīšanai.
3.5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
3.5.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Gredzenu iela” zemes ierīcības projekta
apstiprināšana.
S.GRĪNBERGS informē, ka ir saņemts SIA „ABC Construction” (reģ.Nr.40003765683;
adrese: Vārnu iela 7-4, Rīga LV-1009) 08.03.2013. iesniegums (reģ.Nr.ADM/1-18/13/101-L;
08.03.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu
ciema nekustamajam īpašumam „Gredzenu iela”. Attīstības jautājumu komitejas sēdē
jautājums izskatīts, tās uzdevumā ir izlemts par apgriešanās laukumu. Ierosina atbalstīt
sagatavoto lēmuma projektu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 55 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema
nekustamajam īpašumam „Gredzenu iela” apstiprināšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 55 parakstīšanai.
4.VARAM vēstule par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Ziemeļi”.
Ziņo S.GRĪNBERGS. 2012. gada 18.decembrī dome pieņēma lēmumu, ar kuru ir uzsākta
detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Ziemeļi”, kas atrodas pie Baltezera kanāla.
Ir saņemta vēstule no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sakarā
ar privātpersonas sūdzību par minēto lēmumu. VARAM lūdz domi tuvākajā domes sēdē
izskatīt jautājumu par minētā lēmuma atcelšanu, pamatojot to ar vēstulē norādītajiem
argumentiem.
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma normām, iesniedzējs uzaicināms piedalīties
jautājuma izskatīšanā. Tā kā uz šo sēdi to nevarēja paspēt izdarīt, ierosina jautājuma
izskatīšanu atlikt uz nākamo Attīstības jautājumu komitejas sēdi, uzaicinot iesniedzēju, un
informēt par to VARAM. Deputāti piekrīt.
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5.Zemes jautājumi.
5.1.Par dzīvokļa īpašuma noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga
5, Kadaga (būves kadastra apzīmējums 80440050071001, zemes vienības kadastra
apzīmējums 80440050071), dzīvokļa Nr.20 kopīpašuma domājamo daļu 288/39791.
2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 5 dzīvokļa Nr.20 telpu grupai
ar kadastra apzīmējumu 80440050071001020: „Kadaga 5”-20, Kadaga, Ādažu nov.
3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 5”-20, Kadaga, Ādažu novads.
5.2. Par adreses maiņu un likvidāciju.
5.2.1. V.KUKS informē par I.K. un M.K.K. 2013.gada 28.februāra iesniegumu (reģ.Nr.
ADM/1-18/13/742) par jaunas adreses Čiekuru iela 9 piešķiršanu nekustamā īpašuma „Janas”
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440080103.
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas
sistēmas noteikumi” 2.10., 8., 11., 29.un 30.punktiem,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Janas” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008
0103 jaunu adresi: Čiekuru iela 9, Ādaži, Ādažu novads.
2. Likvidēt adresi (nosaukumu): „Janas”, Ādaži, Ādažu novads.
5.2.2. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz nekustamā īpašuma „Bites” īpašnieces I.L. 25.03.2013. iesniegto informāciju
par īpašumā 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 (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Piešķirt nekustamā īpašuma „Bites” (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440120301)
dzīvojamai mājai (kopējā platība pēc ģenerālā plāna 78,38 m2 ) jaunu adresi: „Bites A”,
Garkalne, Ādažu nov.
2. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440120301, dzīvojamai mājai (kopējā
platība pēc ģenerālā plāna 349,18 m2 ) ar palīgēkām un būvēm vienotu adresi: „Bites”,
Garkalne, Ādažu nov.
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5.3.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
5.3.1. V.KUKS informē par I.U. 2013.gada 28.februāra iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/118/13/722) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma Baltezera iela
46 zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 804401300358 un 80440130408.
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” 21. un 29.punktiem,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Noteikt nekustamā īpašuma Baltezera iela 46 zemes vienībai 0,0893 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8044 013 0408 jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- sportam un
atpūtai aprīkotās dabas teritorijas, lietošanas mērķa kods 0503.
2. Noteikt nekustamā īpašuma Baltezera iela 46 zemes vienībai 0,1358 ha platībā ar kadastra
apzīmējumu 8044 013 0358 jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā
saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa,
lietošanas mērķa kods 0501.
5.3.2. V.KUKS informē par V.Ļ. 2013.gada 14.marta iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/118/13/921) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma Jaunstūrīšu
iela 2 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440110148.
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” 14.11. , 17.7.,23.1.un 29 punktiem,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
Noteikt nekustamā īpašuma Jaunstūrīšu iela 2 neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8044 011 0148 jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods 0600) 0,1699 ha platībā.
5.4.Par zemes vienību apvienošanu.
5.4.1.V.KUKS informē par A.P. 2013.gada 13.marta iesniegumu par nekustamo īpašumu
Ārputnu iela 22 un Ārputnu iela 24 zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un
nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Pamatojoties uz Zemes ierīcības likuma 8.panta trešās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka zemes
ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: apvieno divas vai vairākas blakus esošas zemes
vienības un par to ir pieņemts vietējās pašvaldības lēmums; Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi” 8.punktu, Ministru
kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”
4.punktu,
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atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Piekrist Ādažu novada Kadagas ciema nekustamo īpašumu Ārputnu iela 22 un Ārputnu
iela 24 zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8044 005 0360 un 8044 005 0361
apvienošanai.
2. Piešķirt apvienotajai zemes vienībai 0,8233 ha kopplatībā vienotu adresi : Ārputnu iela
22, Kadaga, Ādažu nov.
3. Noteikt apvienotajai zemes vienībai 0,8233 ha kopplatībā galveno nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
(lietošanas mērķa kods 0201) 0,7033 ha platībā un papildus lietošanas mērķi- neapgūta
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods 0600).
4. Rezervēt saskaņā ar parcelācijas plānu adresi: Ārputnu iela 24, Kadaga, Ādažu nov.
5.4.2. V.KUKS informē par A.G. 2013.gada 13.marta iesniegumu par nekustamo īpašumu
„Mārsili” un „Mārsili 1” zemes vienību apvienošanu, adreses piešķiršanu un nekustamā
īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2012.gada 24.jūlija lēmumu Nr.125 „Par Ādažu novada
Alderu ciema nekustamā īpašuma „Mārsili” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma
„Vižņi” teritorijā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.23 „Saistošie noteikumi par
nekustamā īpašuma Ādažu novada Alderu ciema „Mārsili” detālplānojuma grozījumu
nekustamā īpašuma „Vižņi” teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem” izdošanu; Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269
„Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. un 8.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija
noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.1. punktu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Piekrist Ādažu novada Baltezera ciema nekustamo īpašumu „Mārsili” un „Mārsili 1”
zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8044 013 0351 un 8044 013 0487
apvienošanai.
2. Piešķirt apvienotajai, apbūvei paredzētajai zemes vienībai 0,29 ha kopplatībā jaunu adresi
(nosaukumu): „Ezerskati”, Baltezers, Ādažu nov.
3. Noteikt apvienotajai zemes vienībai 0,29 ha kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi - individuālo dzīvojamo māju apbūve ( lietošanas mērķa kods 0601).
4. Likvidēt adresi: „Mārsili 1”, Baltezers, Ādažu novads.
5. Likvidēt nosaukumu „Mārsili”, Alderi, Ādažu novads.
5.5. Par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu.
Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu,
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 26.februāra sēdes Nr.2 protokola punkta 2.4. „Par
numuru piešķiršanu telpu grupām” lemjošo daļu:
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1. aizstāt 1.punktā kadastra apzīmējumu
apzīmējumu 8044 007 0117 001 001;
2. aizstāt 2.punktā kadastra apzīmējumu
apzīmējumu 8044 007 0117 001 002.

8044 007 0177 001 001,

ar kadastra

8044 007 0177 001 002,

ar kadastra

5.6.Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā.
5.6.1.V.KUKS informē par pilnvarotās personas J.E. 2013.gada 14.marta iesniegumu
(Reģ.Nr. ADM/1-18/12/924) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Krasta iela 12, Atari,
zemes 0,1873 reģistrācijai zemesgrāmatā uz Krievijas Federācijas pilsoņa A.V. vārda saskaņā
ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību. Ir sagatavots lēmuma projekts.
atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 56 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 56 parakstīšanai.
5.6.2. V.KUKS informē par Latvijas Republikas nepilsones A.B. 2013.gada 18.marta
iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/13/982) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Daugavas
iela 31 zemes 0,3928 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes
privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Ir sagatavots
lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 57 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 57 parakstīšanai.
6.Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Ziņo E.KĀPA. „Ādažu novada Pensionāru biedrība” ir iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz
nodot tai bezatlīdzības lietošanā telpu, kas atrodas Gaujas ielā 16, Ādažu novadā, 2.stāvā.
Telpa nepieciešama pensionāru ikdienas vajadzībām – kursiem, nodarbībām u.c. biedrības
mērķu realizācijai.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 58 „Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 58 parakstīšanai.
7.Par telpu nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu.
E.KĀPA informē par Valsts policijas 2013.gada 11.marta iesniegumu, kurā tā lūdz arī
turpmāk iznomāt pašvaldībai piederošās telpas Gaujas ielā 16. Savu lūgumu pamato ar to, ka
telpu turpmāka saglabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu VP RRP Saulkrastu iecirkņa
Ādažu – Garkalnes iecirkņa darbību. 2011.gada 2.maijā noslēgtā telpu nomas līguma termiņš–
2013.gada 30.aprīlis. Grozījumi Valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas
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izšķērdēšanas novēršanas likumā neparedz tiesības pašvaldībai nodot savu mantu valsts
iestādei bezatlīdzības lietošanā, tai skaitā iznomāt savu īpašumu par pazeminātu nomas
maksu. Tādēļ ir sagatavots Finanšu komitejā atbalstīts lēmuma projekts, kas paredz: 1)
pagarināt starp LR IeM Valsts policijas galveno Administratīvo pārvaldi un Ādažu novada
domi noslēgtā telpu nomas līguma termiņu līdz 2014.gada 30.aprīlim; 2) ar 2013. gada
1.maiju noteikt nomas maksu par telpām Gaujas iela 16, Ādažos, Ādažu novadā ar kopējo
platību 89,6 m2 LVL 106,62 mēnesī (LVL 1,19 par vienu m2 mēnesī), neieskaitot pievienotās
vērtības nodokli, saskaņā ar nomas maksas aprēķiniem.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 59 „Par telpu nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas
noteikšanu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 59 parakstīšanai.
8.Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
E.KĀPA informē par V.A. 2013. gada 14.marta iesniegumu, kurā viņa lūdz, pamatojoties uz
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta otro daļu nodot
dzīvojamās mājas Pirmā ielā 40 piekrītošās domājamās daļas no zemes. Pamatojoties uz
likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 75.panta pirmo daļu, likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17. punktu, sagatavots lēmuma projekts nodot V.A.
īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu mājai Pirmā ielā 40 piesaistītā zemes gabala dzīvoklim
Nr. X piekrītošās domājamās daļas un noslēgt vienošanos par zemes domājamās daļas
nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Vita Abricka un Gundars
Leonovičs balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 60 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 60 parakstīšanai.
9. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
E. KĀPA informē par I.L. 20.01.2013. iesniegumu ar lūgumu pagarināt dienesta dzīvojamās
telpas 2010.gada 1.aprīlī noslēgto īres līgumu līdz 2014.gada 1.aprīlim.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 61 „Par dienesta dzīvojamo telpu īri”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 61 parakstīšanai.
10. Par zemes nomas maksas pārrēķinu SIA „PROMOBIUS”.
E.KĀPA informē, ka saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē nolemto, ir
sagatavots lēmumprojekts par nomas maksas pārrēķinu SIA „PROMOBIUS”.

10

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (Pēteris Balzāns, Ieva Roze, Liāna Pumpure, Vita Abricka,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Renārs Avetisjans), „pret” – 3 (Artis
Brūvers, Adrija Keiša, Karina Tinamagomedova), „atturas” – 1 (Arnis Ločmelis),
(Juris Krūze un Gundars Leonovičs balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 62 „Par nomas maksas pārrēķinu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 62 parakstīšanai.
11.Par zemes nomas maksas pārrēķinu SIA „Hydro Stadium Ādaži”.
E.KĀPA informē, ka saskaņā ar Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē nolemto, ir
sagatavots lēmumprojekts par nomas maksas pārrēķinu SIA „Hydro Stadium Ādaži”.
Situācija ir tāda pati kā SIA „PROMOBIUS”.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (Pēteris Balzāns, Ieva Roze, Liāna Pumpure, Vita Abricka,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Renārs Avetisjans), „pret” – 3 (Artis
Brūvers, Adrija Keiša, Karina Tinamagomedova), „atturas” – 1 (Arnis Ločmelis),
(Juris Krūze un Gundars Leonovičs balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 63 „Par nomas maksas pārrēķinu”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 63 parakstīšanai.
12.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
G.PORIETIS informē par SIA „Ādažu Namsaimnieks” iesniegumiem par pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām – Gaujas iela 25, un Pirmā
iela 39, Ādaži, Ādažu nov., kā arī dzīvokļu īpašnieku biedrības „Pasta iela 2, Ādaži”
iesniegumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai –
Pasta ielā 2. Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija konstatēja, ka dzīvojamās mājas
atbilst saistošajos noteikumos „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai” noteiktajiem kritērijiem, tādēļ ir
sagatavots lēmumprojekts par līdzfinansējuma piešķiršanu.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Juris Krūze un Gundars
Leonovičs balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 64 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 64 parakstīšanai.
13.Par izmaiņām pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā.
E.KĀPA informē, ka sakarā ar to, ka Normunda Breidaka deputāta pilnvaras ir izbeigušās,
nepieciešams grozīt iepirkuma komisijas sastāvu, izslēdzot no tā N.Breidaku. Lēmumprojekts
akceptēts Finanšu komitejas sēdē.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
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1. Pieņemt lēmumu Nr. 65 „Par izmaiņām pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 65 parakstīšanai.
14.Par Ādažu ciema teritorijas publiskās ārtelpas izveides metu konkursa žūrijas
vērtēšanas komisiju.
K.MIĶELSONE informē par nepieciešamību grozīt metu konkursa žūrijas vērtēšanas
komisijas sastāvu. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 66 „Par Ādažu ciema teritorijas publiskās ārtelpas izveides metu
konkursa vērtēšanas komisiju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 66 parakstīšanai.
15.Par Ādažu muzeja veidošanu un amata vietas izveidi.
L.TIĻUGA informē, ka iesniegums par Ādažu muzeja veidošanas nepieciešamību ir izskatīts
un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un Attīstības komitejā. Lai
varētu jau uzsākt krājuma veidošanu, Ādažu kultūras centra struktūrā nepieciešams paredzēt
jaunu amatu – muzeju projektu vadītājs. Finansējums budžetā ir paredzēts. Ir sagatavots
attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav (Gundars Leonovičs
balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 67 „Par Ādažu novada domes Ādažu Kultūras centra struktūras
izmaiņu apstiprināšanu un darbinieku atlīdzību”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 67 parakstīšanai.
16.Ādažu novada Pensionāru padomes iesniegums par senioru tautisko deju kolektīva
vadītāju darba apmaksu.
P.BALZĀNS informē par Ādažu novada Pensionāru padomes iesniegumu ar lūgumu
apmaksāt senioru tautisko deju kolektīva vadītājas un koncertmeistares darbu. Kolektīvs
strādā, divas reizes nedēļā ir mēģinājumi. Nepieciešamā summa varētu būt ap 100 Ls mēnesī
līdz šā gada septembrim, kad kolektīvs tiks piesaistīts Ādažu kultūras centram. Aicina
atbalstīt Pensionāru padomes lūgumu.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (Arnis Ločmelis), DOME
NOLEMJ:
No domes budžeta līdzekļiem apmaksāt senioru tautisko deju kolektīva vadītājas un
koncertmeistares darbu līdz 2013.gada septembrim.
17.Par finansiālu atbalstu Likteņdārzam.
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L.PUMPURE informē par aicinājumu pašvaldībām atbalstīt Likteņdārza „Ozolu godasardzes”
izveidošanu ar 1000 Ls. Izglītības, kultūras un sporta komitejas viedoklis bija, ka varētu
finansēt 500 Ls. Finanšu komitejā deputātu domas par to, vai atbalstīt šo ieceri, dalījās.
P.BALZĀNS. Mums ir Baltezera piemiņas vieta represētajiem. Katru gadu tur notiek
piemiņas pasākumi. Kad to cēlām, uz mūsu aicinājumu piedalīties tā finansēšanā neatsaucās
neviena pašvaldība. Dome arī finansē Ādažu novadā dzīvojošo represēto braucienus uz
Likteņdārzu, kur viņi katru gadu līdzdarbojas tā izveidē.
Diskusija.
A.LOČMELIS izsaka priekšlikumu vispirms balsot par atbalstu Likteņdārzam iesniegumā
norādītās summas - 1000 Ls apmērā.
P.BALZĀNS ierosina balsot, vai atbalstīt Likteņdārza „Ozolu godasardzes” izveidošanu ar
1000 Ls no Ādažu novada domes budžeta:
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm „par” (Arnis Ločmelis, Renārs Avetisjans, Adrija Keiša, Liāna
Pumpure), „pret” – 8 (Pēteris Balzāns, Kerola Dāvidsone, Valērijs Bulāns, Karīna
Tinamagomedova, Artis Brūvers, Gundars Leonovičs, Pēteris Pultraks, Juris Krūze),
„atturas” – 2 (Vita Abricka, Ieva Roze), DOME NOLEMJ:
neatbalstīt Likteņdārza „Ozolu godasardzes” izveidošanas finansēšanu 1000 Ls apmērā no
Ādažu novada domes budžeta.
P.BALZĀNS ierosina balsot, vai atbalstīt Likteņdārza „Ozolu godasardzes” izveidošanu ar
500 Ls no Ādažu novada domes budžeta:
Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (Renārs Avetisjans, Adrija Keiša, Liāna Pumpure, Pēteris
Pultraks, Vita Abricka, Ieva Roze, Kerola Dāvidsone), „pret” – 6 (Pēteris Balzāns, Valērijs
Bulāns, Karīna Tinamagomedova, Artis Brūvers, Gundars Leonovičs, Juris Krūze),
„atturas”– 1 (A.Ločmelis), DOME NOLEMJ:
neatbalstīt Likteņdārza „Ozolu godasardzes” izveidošanas finansēšanu 500 Ls apmērā no
Ādažu novada domes budžeta.
18.Par grozījumiem budžetā.
S.BAĶE ziņo par sagatavotajiem budžeta grozījumiem, kas izskatīti un atbalstīti Finanšu
komitejas sēdē. Papildus tam, ņemot vērā šīsdienas lēmumu apmaksāt pensionāru deju
kolektīva vadītājas un koncertmeistares darbu, Kultūras centra budžetā papildus iekļaujami
500 Ls.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 3 (Artis Brūvers, Adrija Keiša,
Arnis Ločmelis), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 7 ”Grozījumi Ādažu novada domes 29.01.2013.
saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
budžetu 2013.gadā”.
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 7 parakstīšanai.
19.Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos
Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”.
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Ziņo I.ROZE. Saistošo noteikumu grozījumu projekts paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa
atlaide 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa tiek piešķirta personām, kurām ir kopīgi
deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns.
P.BALZĀNS aicina deputātus atbalstīt šādu saistošo noteikumu pieņemšanu.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada
22.februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” .
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 8 parakstīšanai.
20.Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi
par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas
maksas noteikšanas kārtību”.
Ziņo M.DADZE. Spēkā esošo saistošo noteikumu par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību 2.1.punkts nosaka,
ka nomas maksa par neapbūvētiem pašvaldībai piederošajiem vai piekrītošajiem
zemesgabaliem bez apbūves tiesībām, kuri iznomāti mazdārziņu vajadzībām ir: 10% apmērā
no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, ja iznomātā zemesgabala platība nav lielāka par
0,2000 ha un 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, ja iznomātā
zemesgabala platība ir lielāka par 0,2000 ha. Veicot aprēķinu, konstatēts, ka nomas maksas
apmērs, ņemot vērā zemesgabalu kadastrālo vērtību, ir tik mazs, ka nesedz administrēšanas
izdevumus. Tāpēc, saskaņā ar Attīstības un Finanšu komitejās nolemto, projekts paredz
zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu vajadzībām, noteikt nomas maksu 10% apmērā no
zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 3,- (trīs lati) gadā.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 9 Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”.
2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 9 parakstīšanai.
21.Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai.
I.Pērkone informē, ka jautājums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai tika izskatīts un atbalstīts Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam izstrādes vadības grupas sanāksmē. Ir
sagatavots attiecīgs lēmumprojekts.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 68 „Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 68 parakstīšanai.
14

22.Par amatu savienošanas atļauju R.Avetisjanam.
P.BALZĀNS informē, ka R.Avetisjans ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu atļaut savienot
Ādažu novada domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja pienākumus ar Ādažu novada
domes deputāta pienākumiem. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (Renārs Avetisjans
balsošanā nepiedalās) DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 69 „Par amatu savienošanas atļauju”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 69 parakstīšanai.
Sēde slēgta 2013.gada 26.martā, plkst. 15.44
Domes priekšsēdētājs

P.Balzāns

Domes sēdes protokolētāja

K.Kurzemniece

Protokols parakstīts 2013. gada 2. aprīlī
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