ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2014.gada 11.novembrī

Nr. 26

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 14 deputāti:
Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola
DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE,
Jānis NEILANDS, Karina SPRŪDE, Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS.
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Edmunds PLŪMĪTE, Jānis RUKS.
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Vollijs KUKS, Nataļja
KRASNOVA.
Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.30.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Par deputāta kandidāta apstiprināšanu un ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās.
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Par dzīvokļa iegādi pašvaldības dzīvojamā fonda vajadzībām.
Zemes jautājumi.
Par Latvijas Pašvaldību savienības projektu un domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka
piedalīšanos komandējumā uz Bergenu, Norvēģijā š.g. 18.-21.novembrī.
1.§
Par deputāta kandidāta apstiprināšanu un ievēlēšanu pastāvīgajās komitejās
(M.Sprindžuks)

Jānis Ruks savā š.g. 29.oktobra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5234-R) lūdz atbrīvot
viņu no Ādažu novada domes (turpmāk – dome) deputāta pienākumu pildīšanas, sakarā ar
ievēlēšanu Latvijas Republikas 12.Saeima sastāvā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Atbrīvot Jāni Ruku no deputāta pienākuma pildīšanas, pamatojoties uz Republikas
pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.panta pirmās daļas
1.punktu.
M.SPRINDŽUKS ziņo, ka dome š.g. 29.oktobrī nosūtīja vēstuli domes Vēlēšanu komisijai
(reģ. Nr. ADM/1-12-1/14/1274) „Par deputātu kandidātu” par deputāta J.Ruka pilnvaru
izbeigšanu un š.g. 31.oktobrī saņēma Vēlēšanu komisijas vēstuli „Par deputātu kandidātu”
(reģ. Nr. ADM/1-18/14/5293-S) par nākamo kandidātu Jāni Neilandu (Piezīme: Kandidāts ir
noteikts, pamatojoties uz domes Vēlēšanu komisijas Vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas
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2013.gada 2.jūnija protokolu), kurš š.g. 3.novembrī rakstiski (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5312-N)
piekrita kļūt par domes deputātu. Informē, ka pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 10.punktu un 55.pantu, lai deputāts J.Neilands varētu pilnvērtīgi
piedalīties domes darbā, deputātiem ir jābalso par J.Neilanda ievēlēšanu domes pastāvīgajās
komitejās.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1
(J.NEILANDS) DOME NOLEMJ:
Apstiprināt deputātu Jāni Neilandu par Attīstības komitejas un Finanšu komitejas
locekli, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu un
55.pantu.
2.§
Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības
(E.Kāpa)
E.V., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 28.okotbra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5246-V)
lūdz, pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta
otro daļu nodot dzīvojamās mājas Kadaga X (kadastra apzīmējums Nr. 804-005-0075-001)
piekrītošās domājamās daļas no zemes, lai sakārtotu īpašumtiesības un veiktu attiecīgus
ierakstus Zemesgrāmatā. Ir sagatavots lēmuma projekts „Par zemes domājamās daļas
nodošanu īpašumā bez atlīdzības”, ko aicina pieņemt.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.245 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez
atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par dzīvokļa iegādi pašvaldības dzīvojamā fonda vajadzībām
(N.Krasnova)
Dome š.g. 16.oktobra ārkārtas sēdē tika izskatīts jautājums par Rīgas apgabaltiesas iecirkņa
Nr.53 Zvērināta tiesu izpildītāja Mārtiņa Eglīša š.g. 9.oktobra paziņojumu Nr.1217/053/C3.22014 04838/053/2014-NOS (reģ. Nr. ADM/1-18/14/4926-M) par tiesībām domei lūgt
2011.gada 27.maijā mirušā A.T., (personas kods), nekustamo īpašumu Kadaga 8-33, Ādažu
novads, kadastra Nr.80449001241 (turpmāk – nekustamais īpašums) novērtēšanu un izsoles
rīkošanu, saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija noteikumu Nr.364 „Noteikumi par
zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu” 7.punktu. Saskaņā ar SIA „Latio”
novērtējumu nekustamā īpašuma vērtība ir 7000 EUR. Ir sagatavots lēmuma projekts „Par
nekustāmā īpašuma „Kadaga 8”-33 iegādi”, ko aicina pieņemt.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.246 „Par nekustāmā īpašuma „Kadaga 8”-33 iegādi” un
sagatavot to parakstīšanai.
4.§
Zemes jautājumi
(V.Kuks)
Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta sniegto informāciju (Pārskats par zemi Ādažu novada
lauku apvidū uz 2014.gada 22.oktobri) par publisko ūdeņu un pašvaldībai piekritīgo 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 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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1.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2008.gada 22.jūlija sēdes Nr.10 § 4.4. p.4.4.10.2.
lēmumu un Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību
piekritību pašvaldībai”, p.3.1.3. Ataru ceļš zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003
0152 noteikto platību (3,78 ha), nosakot to precizēto platību– 3,43 ha.
1.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
2.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2008.gada 25.marta sēdes Nr.4 § 5.2. p.2.1. lēmumu un
Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai”, p.3.1.10. Birznieku iela zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0280
noteikto platību (0,826 ha), nosakot to precizēto platību– 0,85 ha.
2.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
3.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2008.gada 22.aprīļa sēdes Nr.6 § 6.2. p.8.1. lēmumu un
Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai”, p.3.1.40. Intlapu ceļš zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0123
noteikto platību (1,04 ha), nosakot to precizēto platību– 1,12 ha.
3.2.Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
4.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2008.gada 22.aprīļa sēdes Nr.6 § 6.2. p.30.1. lēmumu un
Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai”, p.3.1.38. Inču iela zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 003 0317
noteikto platību (0,064 ha), nosakot to precizēto platību– 0,05 ha.
4.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
5.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra sēdes Nr.17 § 3.1. p.4. lēmumu un
Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai”, p.3.1.46. Jaunceriņu ceļš zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 004
0283 noteikto platību (1,23 ha), nosakot to precizēto platību– 1,04 ha.
5.2.Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
6.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra sēdes Nr.17 § 3.3. p.7.1. lēmumu
un Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai”, p.3.1.102. Upmalas ceļi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 002 0202
noteikto platību (2,05 ha), nosakot to precizēto platību– 1,85 ha.
6.2.Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
7.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2008.gada 22.aprīļa sēdes Nr.6 § 6.2. p.34.1. lēmumu un
Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes vienību piekritību
pašvaldībai”, p.3.1.81. Pērles iela zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0141
noteikto platību (1,42 ha), nosakot to precizēto platību– 1,45 ha.
7.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
8.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2007.gada 29.maija lēmumu Nr.53 p.1. 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 002 0245 noteikto platību (0,37 ha),
nosakot to precizēto platību– 0,43 ha un zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 006
0038 noteikto platību (0,45 ha), nosakot to precizēto platību– 0,48 ha.
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8.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienību platības var tikt
precizētas.
9.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes
vienību piekritību pašvaldībai”, p.2.1.11. Kadagas ezers zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8044 002 0234 noteikto platību (50,0 ha), nosakot to precizēto platību– 50,4 ha.
9.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
10.1. Precizēt ar Ādažu novada domes 2009.gada 27.oktobra lēmumu Nr.242 „Par zemes
vienību piekritību pašvaldībai”, p.2.1.10. ūdenskrātuve „Vējupe” zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 8044 008 0210 noteikto platību (21,45 ha), nosakot to precizēto platību– 21,95
ha.
10.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
11.1. Pamatojoties uz Valsts zemes dienesta 22.10.2014. Pārskatu par zemi Ādažu novada
lauku apvidu, ar statusu „Publiskie ūdeņi”, Dūņezers zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu
8044 001 0191 noteikto platību (274,1 ha), noteikt to precizēto platību– 280,0 ha.
11.2. Noteikt, ka izpildot robežu kadastrālo uzmērīšanu, zemes vienības platība var tikt
precizēta.
M.SPRINDŽUKS vērš uzmanību, ka, pateicoties Vollija Kuka 25 gadu laikā paveiktajam
darbam, Ādažu novada pašvaldība ir pirmā, kas pabeidza zemes reformu Latvijas lauku
apvidos. Aicina atzinīgi novērtēt padarīto un ieguldīto V.Kuka darbu.
5.§
Par Latvijas Pašvaldību savienības projektu un domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka
piedalīšanos komandējumā uz Bergenu, Norvēģijā š.g. 18.-21.novembrī
(M.Sprindžuks)
Latvijas Pašvaldību savienība š.g. aprīlī aicināja pašvaldības piedalīties Norvēģijas finanšu
instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”
projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (turpmāk –
projekts) ar budžetu 2111827 EUR. Projekta mērķis ir stiprināt institucionālo kapacitāti un
cilvēkresursu attīstību valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot ilgtspējīgu „mācīties
salīdzinot” sistēmu, kā rezultātā tiks veidots pašvaldību sadarbības tīkls. Projekta gaitā tiks
izveidoti 4 (četri) pašvaldību tematiskie sadarbības tīkli:
• pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīkls (T1)
• pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkls (T2)
• pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas tīkls (T3)
• pašvaldību izglītības un kultūras tīkls (T4).
Informē, ka pieteikšanās pašvaldību stratēģiskās vadīšanas tīklam (T1) ir beigusies. Uzskata,
ka pašvaldībai ir lietderīgi iesaistīties pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu
politikas tīkla (T3) veidošanā un uzskata par svarīgu apgūt Norvēģijas pašvaldību pieredzi
šajā jomā.
Par iespējām pašvaldībai piedalīties projektā uzzināja, piedaloties Latvijas Pašvaldību
savienības Finanšu un ekonomikas komitejas š.g. 28.oktobra sēdē, un izteica iniciatīvu Ādažu
novada pašvaldībai līdzdarboties projekta ietvaros. Vērš uzmanību, ka lai pašvaldība
iesaistītos projektā īstenošanā, ir nepieciešams domes lēmums. Informē, ka projektu finansē
Norvēģijas finanšu instruments un pašvaldībai, piedaloties projekta, ir iespēja noalgot
ekspertu uz projekta īstenošanas laiku (no līguma noslēgšanas brīža līdz 2016.gada
30.aprīlim), kurš sniegs pašvaldībai palīdzību attiecīgā tīkla veidošanā, kā arī nodrošinās
nepieciešamās informācijas, dokumentu un atskaišu sagatavošanu. Ekspertam maksājamā
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darba alga tiek rēķināta, dalot 3492,79 EUR uz projekta īstenošanas laiku mēnešos
(piemēram, 3492,79 EUR / 16 mēnešiem = 218,30 EUR mēnesī) [Piezīme: projekta
īstenošanas laiks ir 2016.gada 30.aprīlim].
Informē, ka š.g. 12.novembrī notiks pašvaldību sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politikas
tīkla (T3) T3-1 apakštīkla sanāksme, kurās laikā būs iespējams iepazīties ar dalības projektā
noteikumiem. No š.g. 18.novembra līdz 21.novembrim ir plānots izpētes brauciens uz
Norvēģiju 14 cilvēku delegācijas sastāvā, kurā ar Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēža
A.Jaunsleiņa š.g. 2.oktobra rīkojumu Nr.2014/KAP016 „Par komandējumu uz Norvēģiju” ir
iekļauts Māris Sprindžuks – domes priekšsēdētājs. Vērš uzmanību, ka komandējuma
izdevumi 30% apmērā saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr.969
„Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 13.punktu tiks segti no
projekta finansējuma līdzekļiem.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 1 (M.SPRINDŽUKS), DOME
NOLEMJ:
1. Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos Norvēģijas finanšu instrumenta
2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā
sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām
iestādēm” projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas
uzlabošana”.
2. Atbalstīt domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka komandējumu uz Bergenu,
Norvēģijā š.g. 18.-21.novembrī.
Sēde slēgta 2014.gada 11.novembrī, plkst. 15.51.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2014.gada ________________
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