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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS  
Ādažu novadā 

 

2013.gada 28.maijā                                 Nr. 5 

 

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 15 deputāti : 

Pēteris BALZĀNS, Jānis RUKS, Ieva ROZE, Kerola DĀVIDSONE, Liāna PUMPURE, 

Adrija KEIŠA, Vita ABRICKA, Arnis LOČMELIS, Valērijs BULĀNS, Pēteris PULTRAKS, 

Artis BRŪVERS, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Renārs AVETISJANS, Juris KRŪZE, 

Gundars LEONOVIČS. 

 

Uz sēdi uzaicināti: domes administrācijas un iestāžu darbinieki – Guntis Porietis, Sarmīte 

Baķe, Everita Kāpa, Maija Dadze, Silvis Grīnbergs, Andrejs Petskojs, Vollijs Kuks, Gunta 

Dundure, Karīna Miķelsone,  

vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane, sekretāre Kristīne Punenova 

 

Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece 

 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Teritorijas plānošanas jautājumi. 

1.1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 
1.1.1. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, 

nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā  

1.2. Par apbūves noteikumu precizēšanu detālplānojumu projektos. 
1.2.1. Apbūves noteikumu precizēšana detālplānojumā „Strautkalni” 

ietvertajā nekustamajā īpašumā Strautkalnu ielā 5. 

1.2.2. Apbūves noteikumu precizēšana detālplānojumā „Valteri” ietvertajā 

nekustamajā īpašumā Remberģu ielā 13. 

1.3. Par detālplānojuma projekta īstenošanas kārtību. 
1.3.1. Nekustamā īpašuma „Kalmnieki” detālplānojuma projekta īstenošanas 

kārtības precizēšana. 

1.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 
1.4.1. Nekustamā īpašuma Divezeru ciemā „Baltvārnas” un „Jaunvārnas” 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu 

apstiprināšana. 
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2. Zemes jautājumi. 

3. Par vēlēšanu komisijas locekļu atalgojumu domes vēlēšanu organizēšanai.  

4. Par amatu savienošanas atļauju. 

5. Par SIA „Garkalnes Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu. 

6. Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 

7. Grozījumi 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi 

par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu 

nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

8. Grozījumi 2011.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie 

noteikumi par nekustamo īpašumu un tiem pieguļošo teritoriju uzturēšanu Ādažu 

novada teritorijā”. 

9. Budžeta grozījumi. 

10. Par grozījumiem projektā „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”. 

11. Par dalību Eiropas Zivsaimniecības fonda projektā. 

12. Par kafejnīcas telpu Gaujas ielā 33A nomas tiesību izsoli. 

............................................................................................................... 

 

1. Teritorijas plānošanas jautājumi. 

1.1. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

1.1.1. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, 

nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā 

 

S.GRĪNBERGS informē par SIA „EuroLatCapital” 15.05.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut 

uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, nekustamo īpašumu 

„Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā ar mērķi izstrādāt lokālplānojumu teritorijai, kas 

atrodas mežaparka apbūves zonā, lai pamatotu blīvāku apbūvi. Jautājums izskatīts un 

atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 95  „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu Ādažu 

novadā, Stapriņu ciemā, nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma 

teritorijā”. 

2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 96  „Par darba uzdevuma apstiprināšanu lokālplānojuma 

izstrādāšanai nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā”. 

3. Sagatavot lēmumu projektus Nr. 95 un 96 parakstīšanai. 

 

 

1.2. Par apbūves noteikumu precizēšanu detālplānojumu projektos. 

1.2.1. Apbūves noteikumu precizēšana detālplānojumā „Strautkalni” 

ietvertajā nekustamajā īpašumā Strautkalnu ielā 5. 

 

S.GRĪNBERGS informē par R. P. 02.05.2013. iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas 

nekustamā īpašuma „Strautkalni” detālplānojumā un noteikt nekustamajam īpašumam 

Strautkalnu ielā 5 būvlaidi no autoceļa V50 6,0m attālumā no ielas sarkanās līnijas atbilstoši 

spēkā esošā Ādažu novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem. Lēmumprojekts izskatīts un atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 97 „Par izmaiņām apbūves noteikumos Ādažu novada 

Garkalnes ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam „Strautkalni”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 97 parakstīšanai. 

 



3 

 

1.2.2. Apbūves noteikumu precizēšana detālplānojumā „Valteri” ietvertajā 

nekustamajā īpašumā Remberģu ielā 13. 

 

S.GRĪNBERGS informē par J. V. 07.05.2013. iesniegumu ar lūgumu veikt izmaiņas 

nekustamā īpašuma „Valteri” detālplānojumā un noteikt apbūves intensitātes un brīvās 

teritorijas rādītājus nekustamajam īpašumam Remberģu ielā 13 atbilstoši spēkā esošā Ādažu 

novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Lēmumprojekts izskatīts un Atbalstīts Attīstības komitejas sēdē. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 98  „Par izmaiņām apbūves noteikumos Ādažu novada 

Ādažu ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam „Valteri”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 98 parakstīšanai. 

 

1.3. Par detālplānojuma projekta īstenošanas kārtību. 

1.3.1. Nekustamā īpašuma „Kalmnieki” detālplānojuma projekta 

īstenošanas kārtības precizēšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē par Z.O. 07.05.2013. iesniegumu ar lūgumu atļaut realizēt pa kārtām 

detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. 

un atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Kalmnieki” (kad.apz. 8044 008 0117) trīs apbūves 

gabalus saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem „Kalmnieki”, 

„Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. Pie jaunveidojamajiem apbūves gabaliem ir 

piebraucamais ceļš. Attīstot šo īpašuma daļu, šajā teritorijā paredzēts veidot ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmu saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu. Jautājums izskatīts un atbalstīts 

Attīstības jautājumu komitejas sēdē. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 99 „Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 

3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu ”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 99 parakstīšanai. 

 

1.4. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 

1.4.1. Nekustamā īpašuma Divezeru ciemā „Baltvārnas” un „Jaunvārnas” 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu 

apstiprināšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē par G.B. 30.04.2013. pieteikumu (reģ.Nr. ADM/1-18/13/1580-B, 

02.05.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

„Baltvārnas” (kad apz. 8044 001 0167) un „Jaunvārnas” (kad.apz. 8044 001 0168) ar mērķi 

veikt zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu, lai attīstītu detālplānojumā ietverto 

teritoriju pa kārtām saskaņā ar Ādažu novada domes 27.09.2011. sēdes lēmumu Nr.19 § 1.2. 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 100  „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, Divezeru ciemā, „Baltvārnas” un 

„Jaunvārnas””. 

2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 101  „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Baltvārnas” un „Jaunvārnas””. 

3. Sagatavot lēmuma projektus Nr. 100 un 101. parakstīšanai. 

 

2.Zemes jautājumi. 
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2.1.Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. 

 

Ziņo V.KUKS. 

2.1.1. 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, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

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

2.1.1.1 Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 

5, Kadaga (būves kadastra apzīmējums 80440050071001,  zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440050071), dzīvokļa Nr.44 kopīpašuma domājamo daļu 436/39791. 

2.1.1.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 5 dzīvokļa Nr.44 telpu 

grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050071001044: „Kadaga 5”-44, Kadaga, Ādažu 

nov. 

2.1.1.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  „Kadaga 5”-44, Kadaga, Ādažu  novads. 

 

2.1.2. 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, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

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

 

2.1.2.1 Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 

9, Kadaga (būves kadastra apzīmējums 80440050075001, zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440050075), dzīvokļa Nr.7 kopīpašuma domājamo daļu 3750/458790. 

2.1.2.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 9 dzīvokļa Nr.7 telpu grupai 

ar kadastra apzīmējumu 80440050075001007: „Kadaga 9”-7, Kadaga, Ādažu nov. 

2.1.2.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  „Kadaga 9”-7, Kadaga, Ādažu  novads. 

 

2.1.3. 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, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

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

 

2.1.3.1 Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 

1/1A, Alderi (būves kadastra apzīmējums 80440140109001,  zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440140109), dzīvokļa Nr.1 kopīpašuma domājamo daļu 3427/68418. 

2.1.3.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.1 telpu 

grupai ar kadastra apzīmējumu 80440140109001001: „Alderi 1/1A”-1, Alderi, Ādažu nov. 

2.1.3.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  „Alderi 1/1A”-1, Alderi, Ādažu  novads. 
 

2.1.4. 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, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

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

2.1.4.1 Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 

1/1A , Alderi (būves kadastra apzīmējums 80440140109001,  zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440140109), dzīvokļa Nr.2 kopīpašuma domājamo daļu 5164/68418. 

2.1.4.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.2 telpu 

grupai ar kadastra apzīmējumu 80440140109001002: „Alderi 1/1A”-2, Alderi, Ādažu nov. 
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2.1.4.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  „Alderi 1/1A”-2, Alderi, Ādažu  novads. 
 

2.1.5. 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, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

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

 

2.1.5.1 Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 

1/1A , Alderi (būves kadastra apzīmējums 80440140109001,  zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440140109), dzīvokļa Nr.3 kopīpašuma domājamo daļu 4666/68418. 

2.1.5.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.3 telpu 

grupai ar kadastra apzīmējumu 80440140109001003: „Alderi 1/1A”-3, Alderi, Ādažu nov. 

2.1.5.3. Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  „Alderi 1/1A”-3, Alderi, Ādažu  novads. 

 

2.1.6. 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, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

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

2.1.6.1 Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 

1/1A , Alderi (būves kadastra apzīmējums 80440140109001,  zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440140109), dzīvokļa Nr.5 kopīpašuma domājamo daļu 2387/68418. 

2.1.6.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.5 telpu 

grupai ar kadastra apzīmējumu 80440140109001005: „Alderi 1/1A”-5, Alderi, Ādažu nov. 

2.1.6.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  „Alderi 1/1A”-5, Alderi, Ādažu  novads. 

 

2.1.7. 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, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm 

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

 

2.1.7.1 Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 

1/1A, Alderi (būves kadastra apzīmējums 80440140109001,  zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440140109), dzīvokļa Nr.13 kopīpašuma domājamo daļu 3445/68418. 

2.1.7.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Alderi 1/1A dzīvokļa Nr.13 telpu 

grupai ar kadastra apzīmējumu 80440140109001013: „Alderi 1/1A”-13, Alderi, Ādažu nov. 

2.1.7.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju 

veikšanai dzīvokļa īpašumu  „Alderi 1/1A”-13, Alderi, Ādažu  novads. 

 

2.2.Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 

2.2.1.V.KUKS informē par D. L. un V. L. pilnvarotās personas J. L.   2013.gada 24.aprīļa 

iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/13/1479) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

„Gipteri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 002 0086.  

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” 13. 18. 21.un 30.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 

balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, NOLEMJ:  
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1. Noteikt nekustamā īpašuma „Gipteri” zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 

002 0086 (pēc plāna eksplikācijas- 0, 63 ha meži) 0,63 ha platībā jaunu nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 

mežsaimniecība, lietošanas mērķa kods 0201. 

2.2.2.V.KUKS informē par SIA „Divezeri” valdes locekļa G. B. pilnvarotās personas N. B. 

2013.gada 8.maija iesniegumu (reģ.Nr. ADM/1-18/13/1632) par nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķa maiņu Grunduļu iela 8, Divezeri zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8044 001 0155.  

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” 13. 18. 21.un 30.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 

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

1. Noteikt nekustamā īpašuma Grunduļu iela 8, Divezeri, zemes vienībai 0,8851 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 001 0155  jaunu nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601. 

2.2.3. V.KUKS informē par D. B. pilnvarotās personas R. B. 2013.gada 21.maija iesniegumu 

par nekustamā īpašuma papildus lietošanas mērķa noteikšanu Rīgas gatve 39 zemes vienībai 

ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0037.  

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” 13. 18. 21.un 29.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 

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

1. Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas gatve 39, Ādaži, zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 007 0037 papildus nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (lietošanas mērķa kods 0101) 0,41 ha 

platībā, saglabājot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, individuālo dzīvojamo māju 

apbūve (lietošanas mērķa kods 0601) 0,20 ha platībā. 

2.3.Par adrešu piešķiršanu. 

 

2.3.1. V.KUKS informē par A. L. 2013.gada 8.maija iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-

18/13/1629)  ar lūgumu piešķirt jaunas adreses diviem zemesgabaliem saskaņā ar Ādažu 

novada domes 2007.gada 23.oktobra lēmumu Nr.97 apstiprinātu nekustamā īpašuma „Kūlas” 

detālplānojumu un Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.73. 

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” 16.1., 17.4., 18. un 

23.1.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, 

„atturas” – nav,   NOLEMJ:  

 

2.3.1.1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Kūlas” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (Nr.8 pēc detālplānojuma) 0,1205 ha platībā jaunu adresi: Alīdas iela 16, Ādaži, 

Ādažu novads. 

2.3.1.2. Noteikt no nekustamā īpašuma „Kūlas” atdalāmajai zemes vienībai 0,1205 ha platībā  

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

kods 0601.  

2.3.1.3. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Kūlas” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (Nr.9 pēc detālplānojuma) 0,1226 ha platībā jaunu adresi: Alīdas iela 18, Ādaži, 

Ādažu novads. 
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2.3.1.4 Noteikt no nekustamā īpašuma „Kūlas” atdalāmajai zemes vienībai 0,1226 ha platībā  

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

kods 0601.   

 

2.3.2. V.KUKS informē par I. B., V. B. un SIA „Amber Real” 2013.gada 16.maija 

iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1764) ar lūgumu piekrist nekustamā īpašuma sadalīšanai 

un piešķirt jaunas adreses (nosaukumus) zemesgabaliem saskaņā ar Ādažu novada domes 

2012.gada 28.augusta lēmumu apstiprinātu nekustamā īpašuma „Dzīles” detālplānojumu. 

 

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” 16.1., 17.4., 18. un 

23.1.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, 

„atturas” – nav, NOLEMJ:  
 

2.3.2.1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Dzīles” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (Nr.1 pēc detālplānojuma) 0,3480 ha platībā jaunu adresi (nosaukumu): „Dzīles 1”, 

Eimuri, Ādažu novads. 

2.3.2.2. Noteikt no nekustamā īpašuma „Dzīles” atdalāmajai 1. zemes vienībai 0,3480 ha 

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

mērķa kods 0601.  

2.3.2.3. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Dzīles” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (Nr.2 pēc detālplānojuma) 0,3456 ha platībā jaunu adresi (nosaukumu): „Dzīles 2”, 

Eimuri, Ādažu novads un zemes vienībai (Nr.6 pēc detālplānojuma) 0,6035 ha platībā 

nosaukumu (bez adreses) „Dzīles 2”, Eimuri, Ādažu novads. 

2.3.2.4. Noteikt no nekustamā īpašuma „Dzīles” atdalāmajai 2.zemes vienībai 0,3456 ha 

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

mērķa kods 0601 un 6.zemes vienībai 0,6035 ha platībā, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods 0201).  

2.3.2.5. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Dzīles” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (Nr.4 pēc detālplānojuma) 0,2371 ha platībā jaunu adresi (nosaukumu): 

„Eimurdzīles”, Eimuri, Ādažu novads un 5.zemes vienībai 0,3829 ha platībā nosaukumu 

(bez adreses) „Eimurdzīles”, Eimuri, Ādažu novads. 

2.3.2.6. Noteikt no nekustamā īpašuma „Dzīles” atdalāmajai 4.zemes vienībai 0,2371 ha 

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

mērķa kods 0601 un 5.zemes vienībai 0,3829ha platībā, zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 

darbība ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods 0201).  

2.3.2.7. Saglabāt nekustamā īpašuma „Dzīles” zemes vienībai (Nr.3 pēc 

detālplānojuma) 0,3153 ha platībā ar ēkām un būvēm adresi (nosaukumu): „Dzīles” Eimuri, 

Ādažu novads. 

2.3.2.8. Noteikt 3.zemes vienībai 0,3153 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve (lietošanas mērķa kods 0601). 

2.3.2.9. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Dzīles” atdalāmajai apbūvei neparedzētajai zemes 

vienībai (Nr.7 pēc detālplānojuma) 0,3888 ha platībā nosaukumu (bez adreses): „Dzīles ceļš”, 

Eimuri, Ādažu novads.  

2.3.2.10. Noteikt 7.zemes vienībai 0,3888 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - 

 zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā   

(lietošanas mērķa kods 1101). 

 

2.3.3. V.KUKS informē par A. G. pilnvarotās personas M. D. 2013.gada 16.maija iesniegumu 

(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1755) ar lūgumu piešķirt jaunas adreses no nekustamā īpašuma 
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„Rietumdārzi” atdalājamiem zemesgabaliem saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 

23.marta lēmumu Nr.51. 

 

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” 16.1., 17.4., 18. un 

23.1.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, 

„atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

2.3.3.1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai apbūvei paredzētajai 

zemes vienībai (Nr.10 pēc detālplānojuma) 0,1472 ha platībā jaunu adresi: Rietumdārzu iela 

1, Atari, Ādažu novads. 

2.3.3.2. Noteikt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai zemes vienībai 0,1472 ha 

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

mērķa kods 0601.  

2.3.3.3. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai apbūvei paredzētajai 

zemes vienībai (Nr.9 pēc detālplānojuma) 0,1523 ha platībā jaunu adresi: Rietumdārzu iela 

3, Atari, Ādažu novads. 

2.3.3.4. Noteikt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai zemes vienībai 0,1523 ha 

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

mērķa kods 0601.  

2.3.3.5. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai apbūvei paredzētajai 

zemes vienībai (Nr.19 pēc detālplānojuma) 0,1201 ha platībā jaunu adresi: Rietumdārzu iela 

2, Atari, Ādažu novads. 

2.3.3.6. Noteikt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai zemes vienībai 0,1201 ha 

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

mērķa kods 0601.  

2.3.3.7. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai apbūvei paredzētajai 

zemes vienībai (Nr.25 pēc detālplānojuma) 0,1201 ha platībā jaunu adresi: Dārznieku iela 1, 

Atari, Ādažu novads. 

2.3.3.8. Noteikt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai zemes vienībai 0,1201 ha 

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

mērķa kods 0601.  

2.3.3.9. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai apbūvei paredzētajai 

zemes vienībai (Nr.24 pēc detālplānojuma) 0,1203 ha platībā jaunu adresi: Dārznieku iela 3, 

Atari, Ādažu novads. 

2.3.3.10. Noteikt no nekustamā īpašuma „Rietumdārzi” atdalāmajai zemes vienībai 0,1203 ha 

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

mērķa kods 0601.  

2.3.3.11.Apstiprināt jaunu ielas nosaukumu: Dārznieku iela, Atari, Ādažu novads. 

2.3.3.12. Apstiprināt jaunu ielas nosaukumu: Rietumdārzu iela, Atari, Ādažu novads. 

 

2.3.4. V.KUKS informē par Kooperatīvas sabiedrības „Vecgaujas kooperatīvā sabiedrība”, 

reģ.Nr.40103217204 valdes priekšsēdētāja A. Petskoja 2013.gada 10.maija iesniegumu 

(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1679)  ar lūgumu piešķirt jaunas adreses zemesgabaliem saskaņā ar 

Ādažu novada domes 2013.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.75 apstiprinātu nekustamā īpašuma 

„Vecgaujas” detālplānojuma projektu. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 102 „Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanu”. 
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2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 102 parakstīšanai. 

 
 

2.3.5.V.KUKS informē par R. P. pilnvarotās personas D.A. 2013.gada 23.maija iesniegumu 

(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1862) ar lūgumu piešķirt jaunu adresi no nekustamā īpašuma 

Brūkleņu iela 4A atdalāmajam zemesgabalam saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.gada 

23.aprīļa lēmumu Nr.74 apstiprinātu nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 4A detālplānojumu.   

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” 16.1., 17.4., 18. un 

23.1.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, 

„atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

2.3.5.1. Piešķirt no nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 4A atdalāmajai apbūvei paredzētajai 

zemes vienībai (Nr.2 pēc detālplānojuma) 0,4527 ha platībā jaunu adresi: Brūkleņu iela 2A, 

Kadaga, Ādažu novads. 

2.3.5.2. Noteikt no nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 4A atdalāmajai zemes vienībai 0,4527 

ha kopplatībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi-individuālo dzīvojamo māju apbūve 

(lietošanas mērķa kods 0601) 0,12 ha platībā, papildus lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods 0201) 0,293 ha 

platībā un papildus lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā 

un ceļu zemes nodalījuma joslā (lietošanas mērķa kods 1101) 0,0397 ha platībā. 

2.3.5.3. Saglabāt nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 4A apbūvei paredzētajai zemes vienībai 

(Nr.1 pēc detālplānojuma) 0,4128 ha platībā jaunu adresi: Brūkleņu iela 4A, Kadaga, Ādažu 

novads. 

2.3.5.4. Noteikt nekustamā īpašuma Brūkleņu iela 4A zemes vienībai 0,4128 ha kopplatībā  

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

kods 0601) 0,1228 ha platībā un papildus lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (lietošanas mērķa kods 0201) 0,290 ha platībā.  

 

2.3.6. V.KUKS informē par K.T. 2013.gada 24.maija iesniegumu (Reģ.Nr. ADM/1-

18/13/1891) ar lūgumu piešķirt jaunas adreses un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķus – neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, no nekustamā īpašuma 

„Robežnieki” 1.zemes vienībās atdalāmajiem zemesgabaliem saskaņā ar Ādažu novada 

domes 2012.gada 27.novembra lēmumu Nr.212 apstiprinātu nekustamā īpašuma 

„Robežnieki” 1.zemes vienības  detālplānojumu.   

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” 3., 14.
1
 1., 16.1., 17.4., 

18. un 23.1.punktiem, Ādažu novada dome, atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, 

„atturas” – nav, NOLEMJ:  

 

  2.3.6.1. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Robežnieki” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (kadastra apz.80440040552) 0,1502 ha platībā jaunu adresi: Birznieku iela 3, 

Birznieki, Ādažu novads. 

2.3.6.2. Noteikt Birznieku iela 3 zemes vienībai 0,1502 ha platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi-neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods 

0600). 
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2.3.6.3. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Robežnieki” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (kadastra apz.80440040553) 0,1502 ha platībā jaunu adresi: Birznieku iela 5, 

Birznieki, Ādažu novads. 

2.3.6.4. Noteikt Birznieku iela 5 zemes vienībai 0,1502 ha platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi-neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods 

0600) . 

2.3.6.5. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Robežnieki” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (kadastra apz.80440040554) 0,2002 ha platībā jaunu adresi: Robežnieku iela 1, 

Birznieki, Ādažu novads. 

2.3.6.6. Noteikt Robežnieku iela 1zemes vienībai 0,2002 ha platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi-neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods 

0600) . 

2.3.6.7. Piešķirt no nekustamā īpašuma „Robežnieki” atdalāmajai apbūvei paredzētajai zemes 

vienībai (kadastra apz.80440040555) 0,1501 ha platībā jaunu adresi: Robežnieku iela 3, 

Birznieki, Ādažu novads. 

2.3.6.8. Noteikt Robežnieku iela 3 zemes vienībai 0,1501 ha platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi-neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods 

0600). 

2.3.6.9. Piešķirt nekustamā īpašuma “Robežnieki” zemes vienībai (kadastra apz.8044 004 

0557)      0,0991 ha platībā ielas nosaukumu: Robežnieku iela, Birznieki, Ādažu nov. 

2.3.6.10. Noteikt Robežnieku iela zemes vienībai 0,0991ha platībā nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķi- zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 

nodalījuma joslā, lietošanas mērķa kods 1101. 

2.3.6.11. Apstiprināt jaunu ielas nosaukumu:  Robežnieku iela , Birznieki, Ādažu novads. 

2.3.6.12. Saglabāt nekustamā īpašuma „Robežnieki” zemes vienībai (kad.apz.89440040556)  

6,5213 ha platībā adresi (nosaukumu): „Robežnieki”, Birznieki, Ādažu novads un nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

(lietošanas mērķa kods 0101). 

 

2.4.Par domes piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. 

 

2.4.1. V.KUKS informē par Latvijas Republikas nepilsoņa J. F. pilnvarotās personas A. V. 

2013.gada 29.aprīļa iesniegumu (Reģ. Nr. ADM/1-18/13/1529) par domes piekrišanu 

nekustamo īpašumu Ādažu novadā: Pavasara iela 12; Vasaras iela 7  1/52 domājamās daļas; 

Vasaras iela 9 1/52 domājamās daļas un Pavasara iela 1/52 domājamās daļas reģistrācijai 

zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 103 „Par domes piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 103 parakstīšanai. 

 

2.4.2. V.KUKS informē par pilnvarotās personas N. B. 2013.gada 8.maija iesniegumu 

(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1632) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Grunduļu iela 8  

zemes 0,8851 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz Krievijas Federācijas pilsones N.S. 

vārda saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 104 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 104 parakstīšanai. 
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2.4.3. V.KUKS informē par Ukrainas valsts pilsones O. B. 2013.gada 9.maija iesniegumu 

(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1661) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Strautkalnu iela 5 

zemes 0,1719 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes 

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

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 105 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 105 parakstīšanai. 

 

2.4.4. V.KUKS informē par Ukrainas valsts pilsones A.O. 2013.gada 27.maija iesniegumu 

(Reģ.Nr. ADM/1-18/13/1930) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Vecupes iela 38 

zemes 0,1221 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes 

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

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 106 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 106 parakstīšanai. 
       

2.5.Par pašvaldības zemes piešķiršanu nomā. 

 

2.5.1. V.KUKS informē par K.B. 2012.gada 20.decembra iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/12/4197) par mazdārziņa Nr.2 zemesgabala Garkalnes ciemā 0, 2 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, Ādažu novada dome, atklāti 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim K. B. Lazdu iela 7 (kadastra Nr.8044 012 

0184) daļu,  mazdārziņa Nr.2 zemesgabalu  0,1 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. 

 

2.5.2. V.KUKS informē par J.D. 2013.gada 17.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/15/1376) par mazdārziņa „Lazdas 9” zemesgabala Garkalnes ciemā 0, 06 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, Ādažu novada dome, atklāti 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim J.D. „Lazdas 9”, kadastra Nr.8044 012 0145,  

zemesgabalu  0,06 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. 
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2.5.3. V.KUKS informē O.M. 2013.gada 24.aprīļa iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-18/13/1503) 

par zemesgabala Garkalnes ciemā 0, 06 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, Ādažu novada dome, atklāti 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim O.M. „Lazdas 13”, kadastra Nr.8044 012 

0149, zemesgabalu  0,06 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. 

 

2.5.4. V.KUKS informē par N.V. 2013.gada 23.maija iesniegumu (reģ. Nr. ADM/1-

18/13/1869) par mazdārziņa zemesgabala „Vinetas” 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, Ādažu novada dome, atklāti 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim N.V. „Vinetas” (kadastra Nr.8044 005 0090) 

daļu,  mazdārziņa Nr.52 zemesgabalu  0,03 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. 

 

3.Par vēlēšanu komisijas locekļu atalgojumu domes vēlēšanu organizēšanai. 

 

Ziņo A.BERKMANE. Lēmumprojektā norādītās vēlēšanu komisijas locekļu atalgojuma 

stundas likmes nav mainījušās jau 20 gadus, neraugoties uz darba apjoma un sarežģītības 

pieaugumu. Centrālā vēlēšanu komisija rekomendē atkal noteikt tādas pašas likmes. Ņemot 

vērā, ka saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu 

komisiju likumu, pašvaldību vēlēšanās atalgojumu nosaka dome, lūdz likmes pārskatīt, lai 

atalgojums būtu adekvāts komisijas darbam. 

R.AVETISJANS. Vēlēšanu komisijas darba samaksu var pielīdzināt citu domes komisiju 

darba samaksai. Labi zinu, kāds tur ir darbs, tāpēc esošās likmes ir smieklīgas. 

G.PORIETIS. Attiecībā uz pārējo domes komisiju locekļu darba samaksu noteikts, ka drīkst 

apmaksāt ne vairāk kā 20 stundas mēnesī, tāpēc uz vēlēšanu komisiju to nevaram attiecināt. 

E.KĀPA vērš uzmanību, ka, ja tiek paaugstinātas stundu likmes, tad tas jāparedz arī šodien 

izskatāmajos budžeta grozījumos. 

K.PUNENOVA. Vēlēšanu komisijas kopējais budžets domes vēlēšanām ir LVL 3645. Par 

aprīli ir izmaksātas algas pēc lēmumprojektā norādītajām un Centrālās vēlēšanu komisijas 

vēstulē ieteiktajām likmēm. 

J.KRŪZE. Budžetā ir rezerve – likmes var palielināt. 

P.BALZĀNS. Cik cilvēku strādā komisijā? 
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A.BERKMANE. 21 cilvēks, ieskaitot līgumdarbiniekus, kuriem likmes nosakāmas tādas 

pašas kā komisijas loceklim, jo pildīs tos pašus pienākumus. 

E.KĀPA piekrīt, ka vēlēšanu komisijas darbs ir smags, tikai jāizlemj konkrēti par cik likmes 

palielināt. 

A.LOČMELIS norāda, ka uz Saeimas vēlēšanām atkal būs valsts noteiktās mazās likmes –

tādējādi atalgojums nebūs sabalansēts. 

P.BALZĀNS ierosina lēmumprojektā norādītās likmes dubultot. 

K.TINANAMAGOMEDOVA ierosina likmes palielināt par ne vairāk kā 20 procentiem. 

 

Balso par P.BALZĀNA priekšlikumu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – 2 (Adrija Keiša, Karina Tinamagomedova), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 107 „Par Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekļu 

atalgojumu Ādažu novada domes 2013.gada 1.jūnija vēlēšanu organizēšanai”, 

paredzot Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekļiem šādu darba stundas tarifa likmi 

(LVL): 

1.1. komisijas priekšsēdētājs – 4,70; 

1.2. komisijas sekretārs – 4,60;  

1.3. komisijas loceklis – 3,30; 

un nosakot, ka lēmums stājas spēkā ar 28.05.2013. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr.107 parakstīšanai. 

 

4.Par amatu savienošanas atļauju. 

 

Ziņo E.KĀPA. Ir sagatavoti divi lēmumprojekti, kas atbalstīti Finanšu komitejā: 

1) par atļauju O.Feldmanim savienot pašvaldības policijas priekšnieka amatu ar darbu Ādažu 

novada vēlēšanu komisijā 2013.gada 1.jūnijā, 

2) par atļauju O.Feldmanim savienot administratīvās komisijas locekļa amatu ar darbu Ādažu 

novada vēlēšanu komisijā 2013.gada 1.jūnijā. 

Lēmumi jāpieņem, lai ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” prasības, O.Feldmanis vēlēšanu dienā uz līguma pamata varētu strādāt vēlēšanu 

komisijā. 

A.LOČMELIS. Vai pašvaldības policijas priekšniekam nav nekā cita ko darīt, lai vēlēšanu 

iecirknī pie ieejas pārbaudītu pases? 

E.KĀPA. O.Feldmanis ir pieteicies šim darbam, piedalījies kandidātu atlasē un pamatdarbā 

viņam tajā dienā ir brīvdiena. Strādās kā līgumdarbinieks, ne kā policijas priekšnieks.  

R.AVETISJANS. Tas ir labi, ka O.Feldmanis tajā dienā būs vēlēšanu iecirknī, jo var rasties 

dažādas situācijas. 

 

4.1.Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 (Arnis Ločmelis, Adrija 

Keiša), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 108 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 108 parakstīšanai. 

 

4.2.Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – 2 (Arnis Ločmelis, Adrija 

Keiša), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 109 „Par amatu savienošanas atļauju”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 109 parakstīšanai. 

 

5.Par SIA „Garkalnes Ūdens” statūtu kapitāla palielināšanu. 
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Ziņo G.DUNDURE. Saskaņā ar Ādažu novada domes 27.11.2012. lēmumu „Par grozījumiem 

Ādažu novada domes 2012.gada 24.janvāra lēmumā Nr. 11 „Par projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Baltezerā” programmas finanšu plānu un pamatkapitāla palielināšanu”” 

un SIA „Garkalnes ūdens” dalībnieku sapulces 09.04.2013. lēmumu, Ādažu novada domei 

SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitālā 2013. gadā nepieciešams ieguldīt 143 452,00 LVL, lai 

nodrošinātu nepieciešamās aktivitātes, kas saistītas ar ES KF finansētā projekta 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” realizāciju (lai nodrošinātu pozitīvu 

projekta naudas plūsmu projekta I un II kārtas būvniecībai). Paredzēts, ka ieguldījums tiks 

veikts 3 daļās – 1.maksājums (LVL 23 530,00) no Ādažu novada domes līdzekļiem ar termiņu 

līdz 15.jūnijam, 2.un 3.maksājumi tiks veikti no aizņēmuma Valsts kasē attiecīgi LVL 

61176,00 līdz 15.jūlijam un LVL 58746,00 līdz 31.oktobrim. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 110 „Par SIA „Garkalnes ūdens” statūtu kapitāla 

palielināšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 110 parakstīšanai. 

 

6.Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 

 

Ziņo M.DADZE. SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālu nepieciešams palielināt sakarā ar to, ka 

Ādažu novada dome 29.01.2013. pieņēma lēmumu par inženierkomunikāciju iegādi. Lai tās 

iegūtu īpašumā, ir noslēgtas nepieciešamās vienošanās un vakar - 27.05.2013. noslēgts līgums 

starp SIA „Ādažu nami” un SIA „Ādažu Ūdens” par inženierkomunikāciju iegādi. Lēmuma 

projekts paredz, ka Ādažu novada dome izdara naudas ieguldījumu LVL 9’196.  

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 111 „Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla 

palielināšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 111 parakstīšanai. 

 

 

7.Grozījumi 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi 

par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtību”. 

 

M.DADZE informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) 

25.04.2013. vēstuli par to, ka 26.02.2013. saistošos noteikumus Nr.5 „Grozījumi Ādažu 

novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu 

novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

un 26.03.2013. 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” nevar piemērot ar 

atpakaļejošu spēku. 

 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 25.04.2013. 

vēstuli Nr. 18-6/3975 par Ādažu novada domes 26.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.5 

„Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi par 

neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas 

noteikšanas kārtību” un 26.03.2013. saistošajiem noteikumiem 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”,  
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret”- nav,  „atturas” - nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atcelt spēkā nestājušos Ādažu novada domes 26.03.2013. 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. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 14 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr. 27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

3. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 14 parakstīšanai (pielikums Nr. 1). 

 

 

8.Grozījumi 2011.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi 

par nekustamo īpašumu un tiem pieguļošo teritoriju uzturēšanu Ādažu novada 

teritorijā”. 

 

Ziņo M.DADZE. Jautājums par to, ka nepieciešams izslēgt  saistošo noteikumu normu, kas 

uzliek par pienākumu īpašniekiem (valdītājiem) jānodrošina daudzdzīvokļu māju ieejas 

durvju apgaismošana diennakts tumšajā laikā, pēc Ādažu pašvaldības policijas priekšlikuma 

izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas un Finanšu komitejas sēdēs. Ir sagatavots attiecīgs 

saistošo noteikumu grozījumu projekts. 

 

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

 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 15 „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. 15 parakstīšanai (pielikums Nr. 2). 

 

9. Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie 

noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 
 

Ziņo I.ROZE. Par aprīļa domes sēdē pieņemtajiem grozījumiem saistošajos noteikumos par 

sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā saņemtas iebildes no VARAM. 

Ministrija norāda, ka kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais 

stāvoklis, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 ”Noteikumi par 

ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” un tie neparedz parādsaistību 

esamību un aizdevumu izsniegšanas faktu kā šķērsli trūcīgas ģimenes (personas) statusa 

saņemšanai, kā arī citi minētā statusa piešķiršanas nosacījumi atšķiras no Ministru kabineta 

noteikumos noteiktajiem. Grozījumu saistošo noteikumu 1.4.apakšpunktā paredzētie 

nosacījumi var tikt piemēroti, piešķirot maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, savukārt 

attiecībā uz trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu tie piemērojami tiktāl, ciktāl tie 

atbilst Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.299 ”Noteikumi par ģimenes vai 

atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” noteiktajam. 

Tā rezultātā grozījumus pārskatījām un daļu nosacījumu izslēdzām. Izslēgtie nosacījumi ir: 1) 

personai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi kredītiestādēs; 2) nepieder vērtspapīri (izņemot 

privatizācijas un kompensācijas sertifikātus); 3) neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības 

apgādībā; 4) nav izsniegusi aizdevumu; 5) ir parādsaistības par komunālajiem 

pakalpojumiem. Ja persona šos nosacījumus neuzrāda, to tāpat nav iespējams pārbaudīt. 

Parādsaistību esamību vai neesamību par komunālajiem maksājumiem mēs nekad arī neesam 

ņēmuši vērā. 
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E.KĀPA papildina, ka, atšķirībā no iepriekšējās noteikumu redakcijas, tagad abām 

kategorijām - maznodrošinātajiem un trūcīgajiem ir vienādi nosacījumi. 

 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 25.05.2013. vēstuli Nr. 

18-6/4681 par Ādažu novada domes 23.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi 

Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Saistošie noteikumi par 

sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”, 

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

1. Atcelt spēkā nestājušos Ādažu novada domes 23.04.2013. saistošos noteikumus Nr. 12 

„Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2 “Saistošie 

noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 16 „Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. 

saistošajos noteikumos Nr. 2 “Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas 

kārtību Ādažu novadā” 

3. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 16 parakstīšanai (pielikums Nr.3). 

 

10.Budžeta grozījumi. 

 

Ziņo S.BAĶE. Budžeta grozījumi izskatīti un atbalstīti Finanšu komitejas sēdē. Tie 

sagatavoti, ņemot vērā NĪN izpildi, balstoties uz aprēķināto, kas ievērojami atšķiras no 

sākotnēji plānotajām prognozēm, kas tika iesniegtas Finanšu ministrijai. Iepazīstina deputātus 

ar prognozēm un reāli aprēķināto. 

Bez tam saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu par mērķdotāciju mācību 

grāmatu iegādei ieņēmumos un vidusskolas sadaļā arī izdevumos paredzēti 6159 Ls.  

Precizēta naudas plūsma plūdu risku projektam – lielākā daļa summas ieņēmumos un 

izdevumos pārcelti uz nākamo gadu; 

Ieguldīšanai SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitālā paredzēti LVL 23 530,00. 

Saskaņā ar Finanšu komitejas lēmumu aptuveni LVL 3400 jāparedz elektrisko ūdens pumpju 

ierīkošanai divās Baltezera kapu ūdens ņemšanas vietās.  

Jāiekļauj papildus grozījumi atbilstoši šodien pieņemtajam lēmumam 3.darba kārtības punktā 

par vēlēšanu komisijas locekļu darba samaksu. 

Attiecīgi grozījumi nepieciešami arī pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem (EKK). 

 

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

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 17 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2013.gadā””. 

2. Sagatavot saistošo noteikumus Nr. 17 parakstīšanai (pielikums Nr. 4).  

 

 

11.Par grozījumiem projektā „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”. 

 

Ziņo K.MIĶELSONE. Ādažu novada dome iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai projektu „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”, kura ietvaros 

Eiropas reģionālās attīstības fonds projekta izmaksas finansē 100 % apmērā, par ko 

14.06.2012. tika noslēgta vienošanās. Pēc apvienotā – projektēšanas būvniecības iepirkuma 

procedūras norisināšanās, ir radies līdzekļu ietaupījums, ko paredzēts lūgt VARAM izmantot 

vidējā termiņa objektu aktivitāšu ietvaros – Ādažu centra aizsargdambja daļas rekonstrukcijai. 

Jautājums izskatīts un akceptēts Attīstības un Finanšu komitejās. Ir sagatavots lēmuma 

projekts atbalstīt projekta „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” aktivitāšu palielināšanu. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmuma projektu Nr.112 „Par grozījumiem projektā „Plūdu risku 

samazināšana Ādažu novadā” . 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 112 parakstīšanai. 

 

12.Par dalību Eiropas Zivsaimniecības fonda projektā. 

 

Ziņo I.ROZE. Sociālais dienests jau vienreiz bija lūdzis atbalstīt projektu, lai Sociālā dienesta 

Atbalsta centra telpās tiktu veikta vienkāršota renovācija dušas telpās un tualetē, pielāgojot tās 

personām ar funkcionāliem traucējumiem, bet līdzekļu trūkuma dēļ šo projektu atteica. 

Vēlamies vēlreiz mēģināt piedalīties projektā, lai realizētu šo ieceri. Sociālā dienesta budžetā 

nauda nepieciešamajam līdzfinansējumam ir paredzēta. Finanšu komitejā sagatavotais 

lēmumprojekts atbalstīts. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr.113 „Par Ādažu Sociālā dienesta projektu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 113 parakstīšanai. 

 

13.Par kafejnīcas telpu Gaujas ielā 33A nomas tiesību izsoli. 

 

Ziņo E.KĀPA. 15.maijā SIA „Kostbar” ir uzteikusi kafejnīcas telpu nomas līgumu un savu 

darbību pārtraukusi. Telpas pilnībā nav atbrīvotas un nav nodotas. Lai nekavētu laiku un 

Kultūras centra apmeklētājiem pasākumu laikā būtu pieejama kafejnīca, Finanšu komiteja 

lēma, ka nepieciešams organizēt nomas tiesību izsoli ar mērķi nodrošināt kafejnīcas darbību. 

Ir sagatavots lēmuma projekts. 

 

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

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr.114 „Par pašvaldības mantas iznomāšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 114 parakstīšanai. 

 

14.Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai. 

 

Ziņo G.PORIETIS. Ir saņemti SIA „Ādažu namsaimnieks” iesniegumi par pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām – Kadaga 7 un Kadaga 6. 

Mājai Kadaga 7 līdzfinansējums nepieciešams energoaudita veikšanai, mājai Kadaga 6 - 

vienkāršotās renovācijas projekta izstrādei. Norāda, ka abas mājas ir uz riska robežas - 

Kadaga 7 dzīvokļu īpašnieku kopējais komunālo maksājumu parāda apmērs ir 17 procenti, 

bet Kadaga 6 – 19 procenti. Tomēr jāņem vērā, ka lielāko daļu parādu veido t.s. „ilgstošie 

parādnieki”, attiecībā uz kuriem jau ierosināti tiesas procesi. Pēc saistošajiem noteikumiem 

parāds nedrīkst pārsniegt 20 procentus. Līdzfinansējuma vērtēšanas komisija atzina minētās 

mājas par atbilstošām noteikumos noteiktajiem kritērijiem pašvaldības līdzfinansējuma 

saņemšanai. Ir sagatavots lēmumprojekts par finansējuma piešķiršanu. 

 

A.KEIŠA izsaka šaubas, vai vajadzētu tērēt pašvaldības naudu parādnieku mājām. 

P.BALZĀNS aicina balsot par sagatavoto lēmumprojektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (Juris Krūze balsošanā 

nepiedalās), DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr.115 „Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 115 parakstīšanai. 
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Sēde slēgta 2013.gada 28.maijā, plkst. 15.03. 

 

Domes priekšsēdētājs       P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja      K.Kurzemniece 

 
Protokols parakstīts 2013. gada ___. maijā 


