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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 1 

 

Ādažos, 2013.gada 29. janvārī 

 

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 13 deputāti : 

Pēteris BALZĀNS, Juris KRŪZE, Ieva ROZE, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Arnis 

LOČMELIS, Vita ABRICKA, Normunds BREIDAKS, Valērijs BULĀNS, Pēteris 

PULTRAKS, Jānis RUKS, Artis BRŪVERS, Renārs AVETISJANS 

 

Domes sēdē nepiedalās: attaisnotu iemeslu dēļ Liāna PUMPURE; Karīna 

TINAMAGOMEDOVA 

 

Uz sēdi uzaicināti: domes pārvaldes un iestāžu darbinieki – Guntis Porietis, Everita Kāpa, 

Maija Dadze, Silvis Grīnbergs, Andrejs Petskojs, Sarmīte Baķe, Inga Pērkone, Jānis Pērkons, 

Inesa Vilcāne, Astrīda Spilva, Dace Medniece, Irēna Kuzņecova, Anita Šaicāne, Linda Tiļuga, 

Vera Saleniece, Aivars Dundurs, Jānis Tiļčiks, Dace Dumpe, Inga Patmalnika 

 

Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece 

 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par R.Avetisjanu. 

2. Par izpilddirektora aizvietošanu viņa prombūtnes laikā. 

3. SIA „Lat Eko Food” iesniegums par nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 53 izmantošanu 

pārtikas rūpnieciskajai ražošanai. 

4.Teritorijas plānošanas jautājumi: 

4.1. Par detālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. 

Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma 

projekta precizēšana. 

4.2. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. 

4.2.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 43 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana. 

4.2.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana. 

4.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
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4.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 2 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

5.Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības 

valdījumā. 

6. Zemes jautājumi: 

 6.1. Par zemes piešķiršanu nomā; 

 6.2. Par adreses piešķiršanu; 

 6.3. Par numuru piešķiršanu telpu grupām; 

 6.4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu; 

 6.5. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. 

7. Par Ādažu novada domes izstāšanos no biedrības „Publiskās un privātās partnerības 

asociācija”. 

8. Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. 

9. Domes revidenta darba plāns 2013.gadam. 

10. Par Salaspils novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

11. SIA “Kostbar” iesniegums par nomas maksas samazināšanu. 

12. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

13. Par nomas maksas apmēra samazināšanu. 

14. Par inženierkomunikāciju iegādi. 

15. Par  sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu un īres līguma noslēgšanu. 

16. Izpildrīkojumi par administratīvā akta piespiedu izpildi. 

17. Grozījumi 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Saistošie 

noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā 2013.gadā”. 

18.Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 2013.gadā Ādažu 

novadā.  

19. Grozījumi saistošajos noteikumos ‘Suņu un kaķu turēšanas noteikumi”. 

20. Par 2013.gada budžetu. 

21. Izglītības iestāžu tāmes apstiprināšana. 

22. Par atalgojumu 2013.gadā. 

23. Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikuma projekts. 

24. Par stabilizācijas plāna grozījumiem. 

25. Par tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Ādažu novada Garkalnes ciemā” . 

26. Par izmaiņām Ādažu sporta centra un Pierīgas BJSS struktūrā. 

 

1. Par R.Avetisjanu. 

 

P.BALZĀNS informē, ka ar šodienu, 2013.gada 29.janvāri, bijušā deputāta J.Duka vietā par 

Ādažu novada domes deputātu kļūst Renārs Avetisjans. Vēlas noskaidrot, kurās domes 

pastāvīgajās komitejās viņš vēlētos strādāt. 

R.AVETISJANS izsaka vēlēšanos darboties Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā 

un Attīstības jautājumu komitejā. 

 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „PAR”, PRET – nav, ATTURAS – nav (Renārs Avetisjans 

balsošanā nepiedalās), DOME NOLEMJ: 

 

Ievēlēt Renāru Avetisjanu par Ādažu novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 

komitejas un Attīstības jautājumu komitejas locekli. 
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2. Par izpilddirektora aizvietošanu viņa prombūtnes laikā. 

 

G.PORIETIS informē par VARAM skaidrojumu par izpilddirektora aizvietošanu, kurā teikts, 

ka izpilddirektoru viņa prombūtnes laikā aizvieto vietnieks vai cita administrācijas 

amatpersona, par kuru domei ir jāpieņem attiecīgs lēmums. Tā kā domes sēdes notiek vienu 

reizi mēnesī, bet prombūtnei var būt dažādi iemesli (slimība, komandējumi), ko nevar iepriekš 

paredzēt, ierosina ar domes lēmumu noteikt administrācijas amatpersonu – finansisti Sarmīti 

Baķi – par pastāvīgu izpilddirektora aizvietotāju viņa prombūtnes laikā. S.Baķe tam piekrīt. Ir 

sagatavots attiecīgs domes lēmuma projekts. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 1 „Par domes izpilddirektora aizvietošanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 1 parakstīšanai. 

 

3. SIA „Lat Eko Food” iesniegums par nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 53 

izmantošanu pārtikas rūpnieciskajai ražošanai. 

 

P.BALZĀNS informē par SIA „Lat Eko Food” iesniegumu par nekustamā īpašuma Rīgas 

gatvē 53 izmantošanu pārtikas rūpnieciskajai ražošanai un dod vārdu SIA „Lat Eko Food” 

valdes loceklei Egijai Martinsonei. 

E.MARTINSONE. Mūsu uzņēmums ražo bērnu pārtiku un vēlas ražošanu paplašināt. Ir 

piesaistīts investors, kurš būtu gatavs ieguldīt naudu ražotnes izveidošanai. Lauku atbalsta 

dienests vēlas, lai startējam Eiropas projektā, tādēļ viena mēneša laikā projekts jāsagatavo un 

jāsaprot, kur tieši ražotne tiks veidota. Mums vēl ir varianti, kur to varētu darīt – Rīgā, 

Jelgavā, Bauskā, bet es kā Ādažu iedzīvotāja vēlētos to izveidot šeit, Rīgas gatvē 53, tādējādi 

arī radot papildu darba vietas. Lai šo ēku pielāgotu ražotnes vajadzībām, vajadzīgas 

investīcijas.  

N.BREIDAKS. Kāds ir produkcijas ražošanas tehnoloģiskais process? 

E.MARTINSONE. Mūsu produkcija domāta 6 mēn. – 1gadu veciem bērniem. Tā 3 gadus tika 

izstrādāta LLU kā zinātnisks pētījums un 2 gadus ir ražošanā. Ražošanas procesā notiek 

pirmapstrāde, vārīšana, tvaicēšana, caurberšana, homogenizēšana, pasterizēšana, sterilizēšana, 

pildīšana. 

P.BALZĀNS. Kur liek atgriezumus, pārpalikumus? 

E.MARTINSONE. Tie tiek savākti un utilizēti. 

S.GRĪNBERGS. No plānošanas viedokļa varu teikt, ka vieglās ražošanas uzņēmumi atļauti ar 

detālplānojuma grozījumiem. Uzskatu, ka jāmeklē risinājums, jācenšas šo objektu piesaistīt. 

Vēl jāgūst pārliecība, ka negatīvas ietekmes uz vidi nebūs. Vajag detālplānojumu, tam nav 

laika, jo SIA jāpiesaka projekts. 

E.MARTINSONE. Ēka ir bankas īpašums, ja no domes saņemam akceptu, tad to 

iegādājamies un pēc tam veicam detālplānojuma izstrādi. 

S.GRĪNBERGS. Šobrīd var atbalstīt konceptuāli, ne apsolīt. Ir sagatavots attiecīgs domes 

lēmuma projekts par konceptuālu atbalstu. 

Tā kā tuvumā ir tirdzniecības zona, objektā varētu notikt arī tirdzniecība, lai nenodalītu 

stāvvietu ar „Elvi” un būtu vienota tirdzniecības zona.  

E.MARTINSONE apliecina, ka objekts vizuāli nemainīsies. 

E.KĀPA. Pastāv arī risks, ka detālplānojumu kāds var apstrīdēt Administratīvajā tiesā, un tas 

var procesu vēl paildzināt. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 2 „Par konceptuālu atbalstu SIA „Lat Eko Food” iecerei”. 
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2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 2 parakstīšanai. 

 

4.Teritorijas plānošanas jautājumi: 

4.1. Par detālplānojuma 1.redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu. 

 

 

4.1.1.Nekustamā īpašuma Kadagas ciemā Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta 

nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai vai detālplānojuma 

projekta precizēšana. 

 

Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „M un M risinājumi” (jur.adrese: Aviācijas iela 13-

93, Rīga; birojs: Biķernieku iela 11-13, Rīga LV-1039) 04.01.2013. iesniegumu Nr.1.-2.1/1 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/57-M, 07.01.2013.) ar lūgumu izskatīt un pieņemt lēmumu par 

nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai un atzinumu saņemšanai. 

Konstatēts, ka izstrādātā Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 4A 

detālplānojuma projekts atbilst spēkā esošajam „Ādažu pagasta (novada) teritorijas 

plānojumam” un Darba uzdevumam detālplānojuma izstrādāšanai. Attīstības jautājumu 

komiteja rekomendē domei detālplānojuma projektu nodot publiskajai apspriešanai. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 3 „Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā 

īpašuma Brūkleņu ielā 4A detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 3 parakstīšanai. 

 

4.2. Par zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanu. 

4.2.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Attekas ielā 43 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana. 

 

Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē, ka ir saņemts Ādažu novada domes iesniegums veikt reālo 

nekustamā īpašuma Attekas iela 43 sadali, ar kuru paredzēts atdalīt gan zemes vienības, gan 

arī veikt īpašumā esošās katlu mājas reālo sadali. Sadale nepieciešama, lai pašvaldības SIA 

Ādažu Namsaimnieks varētu iekļaut šo būvi savā pamatkapitālā. Attīstības komiteja vienojās 

par veidu, kā sadalīt un iesaka domei pieņemt sagatavotos lēmumprojektus. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 4 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

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

2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 5 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Attekas ielā 43”. 

3. Sagatavot lēmuma projektus Nr. 4 un 5 parakstīšanai. 

 

4.2.2. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Dailas” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana. 

 

S.GRĪNBERGS informē par SIA „Medozoli” (adrese: Baznīcas iela 20/22-2, Rīga LV-1010) 

08.01.2013. pieteikumu (reģ.Nr.ADM/1-18/13/114-M, 10.01.2013.) ar lūgumu atļaut izstrādāt 

zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam „Gredzenu iela” (kad apz. 8044 011 0033) 
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ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu, lai atdalītu ielas izbūvēto daļu. Attīstības komiteja 

rekomendē domei pieņemt sagatavotos lēmuma projektus. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 6 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Gredzenu iela””. 

2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 7 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Gredzenu iela”. 

3. Sagatavot lēmuma projektus Nr. 6 un 7 parakstīšanai. 

 

4.3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

4.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 2 zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana. 

 

1. S.GRĪNBERGS informē par SIA „Latvijasmernieks.lv” (reģ.Nr.40003783960; adrese: 

Mārstaļu iela 19, Rīga LV-1050) 27.11.2012. iesniegumu Nr.11RI-03.3/110 

(reģ.Nr.ADM/1-18/13/101-L; 09.01.2013.) ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes 

ierīcības projektu Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 2 

(kad. Nr. 8044 010 0014). Attīstības komiteja to izskatīja un iesaka domei pieņemt 

sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 8 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 2 apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 8 parakstīšanai. 

 

5.Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības 

valdījumā. 

 

Ziņo D.MEDNIECE. 2012.gada augustā dome nolēma piekrist pārņemt valstij piekrītošos 

publiskos ūdeņus, kas atrodas Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet 

VARAM lūdza papildināt, kādiem mērķiem, funkcijām. Ir izstrādāts attiecīgi precizēts 

lēmuma projekts, kuru Attīstības komiteja akceptēja. 

 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, (Renārs Avetisjans balsošanā 

nepiedalās), DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 9 „Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem 

tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 9 parakstīšanai. 

 

6. Zemes jautājumi: 

6.1. Par zemes piešķiršanu nomā. 

 

P.BALZĀNS informē par N.S. 2013.gada 2.janvāra iesniegumu (Reģ. Nr.ADM/1-18/13/8) 

par Ziedu iela 2 zemes piešķiršanu nomā dzīvojamās mājas uzturēšanai.  

 Pamatojoties uz Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.644 “Noteikumi par 

neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību” 2.pantu, kas nosaka, ka, lauku apvidus zemes nomas līgumu  par visu pastāvīgā 

lietošanā piešķirto zemi vai par šīs zemes daļu var noslēgt persona, kas ieguvusi nomas 
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pirmtiesības saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta otro daļu,  

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nomā N.S. līdz 2025.gada 31.decembrim pašvaldībai piekritīgo Ziedu iela 2, Ādaži, 

Ādažu nov. zemi 0,12 ha platībā (kadastra apz.8044 007 0229) dzīvojamās mājas 

uzturēšanai. 

2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve, 

lietošanas  mērķa kods – 0601.  

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

laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās, atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumiem Nr.644 "Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma 

noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību". 

 

6.2. Par adreses piešķiršanu. 

 

P.BALZĀNS informē, ka jautājums izskatīts un akceptēts Finanšu komitejā. 

Pamatojoties uz nekustamā īpašuma Kanāla iela 25 līdzīpašnieka G.K. 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, DOME NOLEMJ: 

 

1. Piešķirt nekustamā īpašuma Kanāla iela 25 (zemes vienības kadastra apzīmējums 

80440140082) dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 8044 014 0082 002 jaunu adresi: 

Kanāla iela 25A, Alderi, Ādažu nov. 

2. Saglabāt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 80440140082 un dzīvojamai mājai ar 

kadastra apzīmējumu 80440140082001 vienotu adresi: Kanāla iela 25, Alderi, Ādažu nov. 

 

6.3. Par numuru piešķiršanu telpu grupām. 

 

P.BALZĀNS informē, ka jautājums izskatīts un akceptēts Finanšu komitejā. 

 

Pamatojoties uz  Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas sniegto informāciju 

(17.01.2013. vēstule Nr.2-04.1-R/127 „Par adrešu piešķiršanu”) un Ministru kabineta 

2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11., 8., 23., 

24. un 29.punktiem,  

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1.Piešķirt divģimeņu dzīvojamās mājas „Spīdolas”, Baltezers, telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 013 0238 001 001  (dzīvoklis Nr.1) adresi: 

„Spīdolas”-1, Baltezers, Ādažu nov. 

2.Piešķirt divģimeņu dzīvojamās mājas „Spīdolas”, Baltezers, telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 013 0238 001 002  (dzīvoklis Nr.2) adresi: 

 „Spīdolas”-2 , Baltezers, Ādažu nov. 

3.Likvidēt adresi (nosaukumu) „Spīdolas A”, Baltezers, Ādažu nov. 
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6.4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

 

6.4.1. P.BALZĀNS informē par G.P. 2013.gada 8.janvāra iesniegumu ( reģ.Nr. ADM/1-

18/13/96) par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Magnolijas” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0197, atbilstoši novada teritorijas 

plānojumā atļautai un faktiskajam zemes izmantošanas mērķim.  

 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”  14.1. , 17.7.,21.un 26  punktiem, 

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

     Noteikt nekustamā īpašuma „Magnolijas”, Baltezers, Ādažu nov., apbūvētai zemes 

vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 013 0197 jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- 

individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods  0601) 0,695 ha platībā, 

atceļot iepriekš noteikto papildus lietošanas mērķi-lauksaimniecības zeme 0,54 ha platībā.  

 

 

6.4.2. P.BALZĀNS informē par A. P. 2013.gada 15.janvāra iesniegumu ( reģ.Nr. ADM/1-

18/13/160) par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma Ārputnu iela 

22 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0360.  

 

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”  14.
1
1. , 17.7.,23.1.un 29  punktiem un Ādažu novada būvvaldes 

2013.gada 21.janvāra uzziņu Nr. BV/7-4-7/13/9,  

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

noteikt nekustamā īpašuma Ārputnu iela 22 neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 005 0360 jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods  0600) 0,12 ha platībā un papildus 

lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  darbība ir mežsaimniecība (lietošanas 

mērķa kods 0201) 0,3085 ha platībā.  

 

6.4.3. P.BALZĀNS informē par A. G. 2012.gada 5.decembra iesniegumu ( reģ.Nr. ADM/1-

18/12/4003) par nekustamā īpašuma  lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma „Mākoņi” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0396.  

 

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” grozījumu 14.
1
2., 14.3., 29.un 31.  punktiem,  

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1.Atbilstoši faktiskajai zemes attīstības pakāpei, atteikt noteikt nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķi- neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, lietošanas mērķa kods 0600 

nekustamā īpašuma „Mākoņi” zemes vienībai (kadastra apz.  8044 008 0396)  1,26 ha platībā. 



8 

 

2.Noteikt nekustamā īpašuma „Mākoņi” zemes vienības (kadastra apz.  8044 008 0396) daļai 

0,37 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- individuālo dzīvojamo māju apbūve        

(lietošanas mērķa kods 0601), papildus lietošanas mērķi- zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā  

darbība ir lauksaimniecība ( lietošanas mērķa kods 0101) zemes vienības daļai 0,57 ha platībā 

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

zemes nodalījuma joslā (lietošanas mērķa kods 1101) zemes vienības daļai 0,32 ha platībā. 

 

6.4.4. P.BALZĀNS informē par L.K. 2012.gada 7.decembra iesniegumu ( reģ.Nr. ADM/1-

18/12/4019) par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa- neapgūta individuālo dzīvojamo māju 

apbūves zeme noteikšanu nekustamā īpašuma „Lauras” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8044 011 0207 daļai 0,12 ha platībā .  

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

īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 

un maiņas kārtība”  14.
1
1. , 17.7.,23.1., 29 un 31.punktiem,  

 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Noteikt nekustamā īpašuma „Lauras”, Ādaži,  neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 011 0207 jaunu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā  darbība ir lauksaimniecība ( lietošanas mērķa kods 0101) zemes 

vienības daļai 0,87 ha platībā  un papildus lietošanas mērķi- neapgūta individuālo 

dzīvojamo māju apbūves zeme (lietošanas mērķa kods  0600) zemes vienības daļai 0,12 ha 

platībā.   

 

6.5. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā. 

 

6.5.1.  P.BALZĀNS informē par E.V. 2012.gada 20.decembra iesniegumiem (Reģ.Nr. 

ADM/1-18/12/4189; 4190; 4191) par domes piekrišanu nekustamo īpašumu „Kamenes”, 

„Krāces” un „Jāņa pļava”  zemes 1 /2 domājamās daļas reģistrācijai zemesgrāmatā uz 

Nīderlandes pilsoņa G.H.K. vārda saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. 

Finanšu komitejā akceptēts domes lēmuma projekts ar piekrišanu, ka Nīderlandes Karalistes 

pilsonis G.H.K., iegūst īpašumā:  

-  nekustamā īpašuma „Kamenes”, Alderi, Ādažu nov. (kadastra Nr.8044 014 0239) 

zemesgabalu 0,3942 ha platībā;      

-  nekustamā īpašuma „Krāces”, Alderi, Ādažu nov.  (kadastra Nr.8044 014 0287) 

zemesgabalu 0,42 ha platībā;      

- 1 /2 (vienu otro)  domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Jāņa pļava”, Alderi, Ādažu nov. 

(kadastra Nr.8044 014 0128) zemesgabala 0,41 ha kopplatībā.   

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 10 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 10 parakstīšanai. 

 

6.5.2. P.BALZĀNS informē par Komandītsabiedrības DANLAT INVESTMENTS K/S, 

reģistrēta Dānijas Tirdzniecības un Uzņēmuma Aģentūrā ar reģistra Nr.34717761, juridiskā 

adrese: c/o Strand House, Nybrogade 18, Kopenhāgena K, pilnvarotās personas 2012.gada 

19.decembra iesniegumu par domes piekrišanu nekustamā īpašuma „Dzeņi”  zemesgabala 

0,225 ha platībā reģistrēšanai Zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. 
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Finanšu komitejā akceptēts domes lēmuma projekts ar piekrišanu, ka Komandītsabiedrība 

DANLAT INVESTMENTS K/S, iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „Dzeņi”  (kadastra 

Nr.8044 013 0149) zemesgabalu 0,225 ha platībā dzīvojamās mājas apbūvei, lietošanas mērķa 

kods 0601. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 11 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 11 parakstīšanai. 

 

6.5.3. P.BALZĀNS informē par Latvijas Republikas nepilsones J. Č. 2012.gada 

20.decembra iesniegumu par domes piekrišanu nekustamā īpašuma Vanagu iela 21  zemes 

0,0579 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Finanšu komitejā akceptēts 

domes lēmuma projekts ar piekrišanu, ka J. Č. iegūst īpašumā nekustamā īpašuma Vanagu 

iela 21, Ādaži, zemesgabalu 0,0579 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 

80440040543) dārza mājas uzturēšanai.   

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 12 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 12 parakstīšanai. 

 

7. Par Ādažu novada domes izstāšanos no biedrības „Publiskās un privātās partnerības 

asociācija”. 

 

I.PĒRKONE. Jautājums par izstāšanos no biedrības „Publiskās un privātās partnerības 

asociācija” izskatīts Attīstības komitejas sēdē un konstatēts, ka dalība biedrībā domei nav 

aktuāla. Lūdz domi apstiprināt sagatavoto lēmuma projektu. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 13 „Par Ādažu novada domes izstāšanos no biedrības 

„Publiskās un privātās partnerības asociācija”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 13 parakstīšanai. 

 

8. Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. 

 

I.PĒRKONE informē par sagatavoto lēmuma projektu, kas Attīstības komitejas sēdē ir 

akceptēts. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 14 „Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

uzsākšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 14 parakstīšanai. 

 

9. Domes revidenta darba plāns 2013.gadam. 

 

Ziņo I.VILCĀNE. Revidenta plāns 2013.gadam izskatīts un akceptēts Finanšu komitejā. 

Papildu plānā norādītajām pārbaudēm vēl notiek apmēram divreiz vairāk neplānoto pārbaužu 

iestādēs, struktūrvienībās – pēc apstākļiem.  
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt revidenta darba plānu 2013.gadam. 

 

10. Par Salaspils novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

 

Ziņo P.BALZĀNS. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja ir izskatījusi un 

atbalstījusi Latvijas bibliotēku padomes ierosinājumu izvirzīt Salaspils novada bibliotēku  

galvenās bibliotēkas statusam. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 15 „Par Salaspils novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona 

galvenās bibliotēkas statusam”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 15 parakstīšanai. 

 

11. SIA “Kostbar” iesniegums par nomas maksas samazināšanu. 

 

E.KĀPA informē par SIA „Kostbar” 2013.gada 10.janvāra iesniegumu ar lūgumu izskatīt 

iespēju samazināt telpu nomas maksu. Jautājums izdiskutēts Finanšu komitejas sēdē . NĪSD 

daļa ir pārrēķinājusi nomas maksas izcenojumus, tā ir kritusies līdz 1,11 Ls bez PVN par m
2
. 

Likums ļauj nomas maksu samazināt. Jāizlemj, no kura brīža. 

J.RUKS iebilst pret teikuma daļu lēmuma preambulā: „ņemot vērā firmas mazo apgrozījumu 

un nespēju konkurēt ar apkārt esošajiem ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem”, pamatojot, ka 

domei savā lēmumā to ir  nekorekti norādīt. 

E.KĀPA iebilst, ka šis teksts bija SIA „Kostbar” iesniegumā un lēmumprojektā ierakstīts 

(citēts) tāpēc, ka paskaidro, par ko tieši ir šis iesniegums. 

Deputāti vienojas lēmumprojektā izslēgt vārdus „un nespēju konkurēt ar apkārt esošajiem 

ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem”. 

P.BALZĀNS ierosina lēmumā noteikt, ka nomas maksu samazina ar 15.februāri. 

Deputāti piekrīt. 

 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-3 (Kerola Dāvidsone, Valērijs 

Bulāns, Arnis Ločmelis), DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 16 „Par nomas maksas noteikšanu” ar akceptētajiem 

labojumiem. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 16 parakstīšanai. 

 

12. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

 

E.KĀPA informē par V. K. 2013. gada 3. janvāra iesniegumu, kurā lūdz, pamatojoties uz 

likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta otro daļu nodot 

dzīvojamās mājas Pasta 4 dzīvoklim Nr.23 (telpu grupas kadastra apzīmējums Nr.8044 007 

0336 023)  piekrītošās domājamās daļas no zemes. Tas nepieciešams, lai varētu reģistrēt 

zemesgrāmatā. Finanšu komitejā lēmumprojekts izskatīts un atbalstīts. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 17 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības”. 
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2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 17 parakstīšanai. 

 

13. Par nomas maksas apmēra samazināšanu. 

 

E.KĀPA informē, ka Finanšu komitejas sēdē, izskatot jautājumu par nomas maksas apmēra 

samazināšanu SIA „ANIVA”, I.Komisare ieteica vēl konsultēties Iepirkumu uzraudzības 

birojā (IUB). Tā kā atbilde no IUB nav vēl saņemta, ierosinu atlikt šā jautājuma izskatīšanu uz 

nākamo sēdi.  

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu par nomas maksas apmēra samazināšanu SIA „ANIVA” līdz 

nākamajai domes sēdei IUB skaidrojuma saņemšanai. 

 

14. Par inženierkomunikāciju iegādi. 

 

Ziņo M.DADZE. Informē par SIA „Ādažu nami” iesniegumu, kurā piedāvā Ādažu novada 

domei vai tās uzņēmumam līdz 31.03.2013. iegādāties inženierkomunikācijas (ūdensvads un 

kanalizācijas sistēmas), kas izbūvētas no Kadagas centra gar ceļu Kadaga-Polīši (Mežaparka 

ceļš) līdz dzīvojamo māju ciemata „Cits Mežaparks” robežai par summu - LVL 7600,- un 

pievienotās vērtības nodoklis, ņemot vērā noteikumus, kas atrunāti pušu starpā noslēgtajās 

vienošanās. 2004.gadā noslēgta vienošanās, kurā dome piekrīt, ka izbūvētās komunikācijas ir 

„Ādažu namu” īpašums. 

Finanšu komitejā jautājums izskatīts, I.Komisare komunikāciju iegādi atbalstīja. 

Lēmumprojekts precizēts,  nosakot, ka zaudē spēku vienošanās, kas noslēgtas starp Ādažu 

pagasta padomi, SIA „Ādažu nami” un SIA „LeJāņi”, SIA „Nekustamā īpašuma sabiedrība 

„TEMPS””, un starp SIA „Ādažu nami”, SIA „Nekustamā īpašuma sabiedrība „TEMPS”” un 

E. P. Paredzēts, ka saglabājas SIA „Nekustamā īpašuma sabiedrība „Temps” un E.P. 

pieslēguma tiesības inženierkomunikācijām.  

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 18 „Par inženierkomunikāciju iegādi”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 18 parakstīšanai. 

 

15. Par  sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu un īres līguma noslēgšanu. 

 

Ziņo E.KĀPA. Saņemts M. Ž. iesniegums ar lūgumu noslēgt īres līgumu par dzīvokļa „Alderi 

2” dz. X īri ar māsu K. R.  

K. R. ir iesniegusi iesniegumu, kurā lūdz noslēgt dzīvokļa īres līgumu ar viņu, ņemot vērā, ka 

māsa M. Ž. šajā dzīvoklī vairs nedzīvo. Dzīvoklim ir noteikts sociālā dzīvokļa statuss un 

minētais dzīvoklis tika izīrēts M.R. un viņas ģimenes locekļiem K. R., K.R. un K. R. par ko 

2003. gada 31. janvārī tika noslēgts beztermiņa īres līgums.  

 

Saskaņā ar Sociālā dienesta sniegto informāciju dzīvoklī deklarētās personas neatbilst likuma 

„Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” 5. panta noteiktajiem nosacījumiem, kuras 

ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli. Tāpēc ir sagatavots un Finanšu komitejā atbalstīts 

lēmumprojekts, kas paredz atcelt dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu un izīrēt to K. R. un 

viņas ģimenes locekļiem. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 19 „Par sociālā dzīvokļa statusa noņemšanu un īres 

līguma noslēgšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 19 parakstīšanai. 

 

16. Izpildrīkojumi par administratīvā akta piespiedu izpildi. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Izdot izpildrīkojumu Nr. 20 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi”. 

2. Izdot izpildrīkojumu Nr. 21 „Par administratīvā akta piespiedu izpildi”. 

3. Sagatavot izpildrīkojumus Nr. 20 un Nr. 21 parakstīšanai. 

 

17. Grozījumi 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Saistošie 

noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā 2013.gadā”. 

 

V.SALENIECE informē, ka grozījumi paredz, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 

drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no 

lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības: a) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 

b) būves kadastrālās vērtības. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 1 „Grozījumi 2012.gada 25.septembra 

saistošajos noteikumos Nr.28 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli 

Ādažu novadā 2013.gadā””. 

2. Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 1 parakstīšanai. 

 

18.Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 2013.gadā Ādažu 

novadā. 

 

Ziņo V.SALENIECE. Pašvaldība var noteikt zemei nekustamā īpašuma nodokli pamatojoties 

uz saistošajiem noteikumiem. Kā deputāti vienojās decembra sēdē, paredzēts, ka pēc 

nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs 

atsevišķi par katru zemes vienību 2013.gadā nedrīkst pārsniegt 2012.gadā aprēķināto nodokļa 

apmēru vairāk kā par 25 procentiem. 

 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-2 (Adrija Keiša, Artis Brūvers), 

DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma 

nodokļa apmēru 2013.gadā Ādažu novadā. 

2.  Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 2 parakstīšanai. 

 

19. Grozījumi saistošajos noteikumos „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi”. 

 

M.DADZE informē par sagatavotajiem un Finanšu komitejā atbalstītajiem grozījumiem 

saistošajos noteikumos, kas paredz, ka SIA „Ādažu namsaimnieks” vairs suņus un kaķus 

nereģistrē, bet to dara pašvaldības institūcija. Vienota parauga numurēti reģistrācijas žetoni 

suņu īpašniekiem tiek izsniegti bez maksas, bet kaķu īpašnieki sedz izsniegtā reģistrācijas 

žetona izgatavošanas izdevumus, ieskaitot to Ādažu novada domes norēķinu kontā. Ja 

reģistrācijas žetons tiek nozaudēts, suņa (kaķa) īpašnieks apmaksā žetona izgatavošanas 

izdevumus. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 3 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.15 

„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ādažu novadā”. 

2.  Sagatavot saistošos noteikumus Nr. 3 parakstīšanai. 

 

20. Par 2013.gada budžetu. 

 

P.BALZĀNS informē par I.Komisares vēstuli, kurā kategoriski nepiekrīt Finanšu komitejā 

akceptētā 2013.gada budžeta projekta izdevumu daļai. Līdz ar to algas darbiniekiem varam 

paaugstināt tikai līdz 75 procentiem no maksimālā atalgojuma līmeņa attiecīgajam 

darbiniekam. Nepiekāpšanās gadījumā nav izredžu no Valsts kases saņemt kredītus ne 

„Ādažu ūdens” vajadzībām, ne arī kam citam. 

G.PORIETIS papildina, ka finanšu stabilizācijas uzraugam ir tiesības vērsties pie Finanšu 

ministra, lai domes lēmumu atceļ. 

I.ROZE. Es jau vairākus gadus strādāju algu izvērtēšanas komisijā. Ja piekāpjamies 

I.Komisārei, tad atalgojuma izlīdzināšanas problēma netiek risināta. Tie, kam savulaik 

noteiktas maksimālās algas, tās turpina saņemt, bet, tiem, kam 60, 70 procenti, nav nekādu 

iespēju. Šī nevienlīdzība turpinās jau vairākus gadus. 

N.Breidaks piekrīt I. Rozei. 

A.LOČMELIS. Darbiniekiem būtu jābūt solidāriem ar pārējiem. 

S.BAĶE iepazīstina deputātus ar sagatavoto budžeta projektu un aprēķiniem, kā samazinās 

izdevumu daļa atkarībā no tā, vai atlīdzības līmenis ir 80 vai 75 procenti no maksimālā. 

P.BALZĀNS aicina izlemt, vai deputāti piekrīt 2013. budžetā paredzēt atalgojumu 

darbiniekiem 75 procentus no maksimālā atalgojuma līmeņa. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. 2013. budžetā paredzēt atalgojumu darbiniekiem 75 procentus no maksimālā 

atalgojuma līmeņa. 

2. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 22 „Par Ādažu novada pašvaldības saistošo noteikumu 

„Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” apstiprināšanu. 

3. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 4 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2013.gadam”.  

4. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 22 un saistošos noteikumus Nr. 4 parakstīšanai. 

 

21. Izglītības iestāžu tāmes apstiprināšana. 

 

S.BAĶE iepazīstina deputātus ar sagatavoto izglītības iestāžu tāmi. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

Apstiprināt Ādažu novada domes izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2013.gadam.  

 

22. Par atalgojumu 2013.gadā. 

 

Ziņo G.PORIETIS. Ir sagatavots lēmuma projekts „Par pašvaldības institūciju amatpersonu 

un darbinieku mēnešalgām 2013.gadā” ar pielikumu. Atbilstoši šodienas 20.darba kārtības 

20.punktā nolemtajam, jāapstiprina lēmuma  pielikuma projekts, kurā darba algu 

palielinājums paredzēts līdz 75 procentiem no maksimālā atalgojuma apmēra un lēmuma 

projektā deputāta atalgojums jāparedz Ls 7,70 stundā. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 23 „Par pašvaldības institūciju amatpersonu un 

darbinieku mēnešalgām 2013.gadā” apstiprināšanu. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 23 parakstīšanai. 

 

23. Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikuma projekts. 

 

Ziņo G.PORIETIS. Nolikuma projekts izskatīts un akceptēts Finanšu komitejas sēdē. 

 

1. Apstiprināt nolikuma projektu Nr. 1 „Ādažu novada pašvaldības darba samaksas 

nolikuma projekts” . 

2. Sagatavot nolikuma projektu Nr. 1 parakstīšanai. 

 

24. Par stabilizācijas plāna grozījumiem. 

 

 Ziņo S.BAĶE. ņemot vērā I. Komisares atzinumu par 2012.gada 27.novembra sēdē 

apstiprinātajiem grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā, lai novērstu risku, ka tiktu kavēts 

kredīta atmaksas termiņš, nepieciešams projektu precizēt, paredzot kredīta atmaksas termiņu 

12 mēnešus. Projekts atbalstīts Finanšu komitejas sēdē. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 24 „Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā un 

galvojumu līdzfinansējuma nodrošināšanai ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

īstenošanā.” 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 24 parakstīšanai. 

 

25. Par tehniski ekonomisko pamatojumu projektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu 

attīstība Ādažu novada Garkalnes ciemā” . 

 

Ziņo A.DUNDURS. Šis jautājums izskatīts un atbalstīts Attīstības un Finanšu komitejās. TEP 

projektā iekļauti arī Būvvaldes priekšlikumi. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 

 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 25 „Par tehniski ekonomisko pamatojumu projektam 

           „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažu novada Garkalnes ciemā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 25 parakstīšanai. 

 

26. Par izmaiņām Ādažu sporta centra un Pierīgas BJSS struktūrā. 

 

G.PORIETIS informē, ka Pierīgas BJSS iesniedza priekšlikumu Ādažu sporta centra džudo 

pulciņu un džudo trenera amatu iekļaut Pierīgas BJSS struktūrā. Tādējādi sporta skolā būtu 

viena džudo sekcija un džudo trenera amata vieta. Jautājums izskatīts un atbalstīts Izglītības, 

kultūras un sporta komitejā un Finanšu komitejā. 

 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 26 „Par Par Ādažu sporta centra un Pierīgas BJSS 

struktūras izmaiņām”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 26 parakstīšanai. 

 

 

Sēde slēgta 2013.gada 29.janvārī, plkst. 15.55. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                        

P.Balzāns 

     

 

Domes sēdes protokolētāja                                                       

K.Kurzemniece    

 

Protokols parakstīts 2013.gada  4. februārī 

 

 

 


