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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 28.aprīlī               Nr.8 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 15 deputāti:  

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

DĀVIDSONE (no plkst. 14.04), Adrija KEIŠA, Vitālijs KLEBEKO, Edmunds PLŪMĪTE, 

Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE (no plkst. 14.04), Jānis NEILANDS, Edvīns ŠĒPERS, 

Edgars VERNERS, Normunds ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Monika GRIEZNE, Silvis GRĪNBERGS, Everita KAPA, 

Vollijs KUKS, Normunds MASAĻSKIS, Dace MEDNIECE, Karīna MIĶELSONE, Inga 

PĒRKONE, Sarmīte MŪZE, Guntis PORIETIS, Laila RAISKUMA, Vera SALENIECE, 

Andris SPRICIS, Mārīte ŠKETIKA, Anete VAIVADE. 

citi dalībnieki: SIA „D Dupleks” pārstāvis Agris DUNDURS, SIA „Nams” pārstāve Kristīne 

SKALBERGA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:01. 

M.SPRINDŽUKS aicina papildināt sēdes darba kārtību ar otru informatīvo jautājumu „Par 

domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās”. 

A.KEIŠA lūdz skaidrot, kāpēc domes sēdes darba kārtībā ir iekļauts jautājums „Par 

nekustamā īpašuma maiņu”. Vērš uzmanību, ka domes 25.marta sēdē deputāti nepieņēma 

lēmumu „Par nekustamā īpašuma maiņu”. 

Debatēs (M.SPRINDŽUKS, A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, G.PORIETIS, P.BALZĀNS) [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.0.50 – 0.3.32] deputāti spriež par domes š.g. 25.marta sēdes 

balsošanu par sagatavoto lēmuma projektu un domes š.g. 28.aprīļa sēdes darba kārtības 

papildināšanu ar citiem jautājumiem. 

Plkst. 14.04 sēdē piedalās K.DĀVIDSONE un L.PUMPURE. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, 

J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt domes š.g. 28.aprīļa sēdes darba kārtību, papildinot to ar 2.jautājumu „Par 

domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās”. 
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DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

2. Par domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās. 

3. Par Ādažu novada attīstības programmas (2016.-2022.) izstrādes darba gaitu. 

4. Par atbalstu plenēram Gaujas ielas publiskās ārtelpas attīstībai (laukumi, pagalmi). 

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

5. Par kārtību, kādā piešķir Ādažu novada domes apbalvojumu. 

6. Par Apbalvošanas komisijas izveidi. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšana. 

8. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52 zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

9. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Muižas ielā 37 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

10. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41 zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

11. Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un resursefektivitāte”. 

12. Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas 

koncepciju. 

13. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr. 41 „Par dalību 

projektā „PROTI un DARI!””. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par Ādažu novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu. 

15. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 3.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.25 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”. 

16. Par iestāšanos biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. 

17. Par kanalizācijas tīklu izbūvi Vēja ielā. 

18. Zemes jautājumi. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

20. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā. 

V. Citi jautājumi: 

21. Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā. 

22. Par atļaujas izsniegšanu SIA „D Dupleks” šautuves darbībai. 

23. Par nekustamā īpašuma maiņu. 

24. Par atlīdzības apstiprināšanu nekustamā īpašuma iegādei Kārklu iela 12. 

25. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu. 

26. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Domes lēmumu izpilde  

1. Dalībai ielu apgaismojuma projektu konkursā tika iesniegti precizējumi. 

2. Līgums par bibliotēkas telpu nomu noslēgts, telpu īpašnieks veic kosmētisko remontu. 

3. Domes Saimnieciskā un infrastruktūras līdz š.g. 25.aprīlim apzināja 159 zemes 

īpašniekus, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēmas, taču savu 

viedokli ir pauduši tikai 19. 
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Saimniecisko darbu izpilde  

1. Pašvaldības 2014.gada gada pārskats sagatavots, saņemts pozitīvs zvērināta revidenta 

atzinums. 

2. Ir izvēlēts Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, kurš darbu sāks š.g. augustā. 

3. ĀVS stadiona teritorijas apgaismojuma izbūve tiks pabeigta šonedēļ, bet pašvaldības 

dzīvokļa remonts Kadaga 5-14 – jaunnedēļ. 

Cita informācija 

1. Projekta „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros iesniegts 21 projekta pieteikums, kopā par 31000 

EUR. 

2. Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skola ir nokārtota akreditācija 3 mācību programmām uz 

2 gadiem, atlikušajām 6 mācību programmām akreditācija notiks 2016.gadā. 

3. Lielās talkas laikā novadā tika pieteiktas 32 talkošanas vietas, bet tika uzkopta lielāka 

teritorija. Tika savākti vairāk atkritumu, nekā piešķirti atkritumu maisi, ir izvestas 12,5 

tonnas atkritumu. 

4. Domes Juridiskajā un iepirkuma daļā uz darbinieka prombūtnes laiku tiks pieņemts darbā 

juriskonsults, savukārt, š.g. maija sākumā tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar 

pašreizējo algu grāmatvedi. Š.g. maijā nepieciešams uz darbinieka prombūtnes laiku 

pieņemt darbā būvinspektoru, taču pretendenti izsludinātajā konkursā pagaidām nav 

pieteikušies. 

E.PLŪMĪTE informē par iedzīvotāju iesniegumu par SIA „Eco Baltia VIDE” tarifu 

paaugstināšanu un pakalpojumu kvalitāti (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1778-K). Lūdz papildināt 

domes izpilddirektora atskaiti ar informāciju par domē saņemto iesniegumu skaitu, to tēmām 

un to izskatīšanas rezultātiem. Ierosina iekļaut arī informāciju par saņemto un izskatīto 

dokumentu skaitu katrā no domes struktūrvienībām, viena dokumenta izskatīšanai veltīto 

laiku, kā arī izvērtēt domes darbinieku darba efektivitāti. 

Debatēs (L.RAISKUMA, M.SPRINDŽUKS, E.PLŪMĪTE, G.PORIETIS, P.BALZĀNS) 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.11.52 – 0.21.06] deputāti spriež par: 

1. jautājuma par SIA „Eco Baltia VIDE” tarifu paaugstināšanu un pakalpojumu kvalitāti 

izskatīšanas kārtību; 

2. domē saņemto (tai skaitā arī sūdzību) un nosūtāmo dokumentu aprites un apstrādes 

kārtību
1
; 

3. domes lēmumu projektu sagatavošanas, izskatīšanas un pieņemšanas kārtību; 

4. domes izpilddirektora atskaites veidu un tajā iekļaujamo informāciju; 

5. domes sēdes kārtības sagatavošanas un jautājumu izskatīšanas kārtību
2
. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās 

 (G.Porietis) 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7.pants nosaka, ka 

pašvaldībai ir pienākums ne retāk kā reizi 5 gados pārvērtēt katru tās tiešo līdzdalību 

                                                 
1
 Dokumentu sagatavošana, saņemšana un aprite domē notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem: LR likumiem, 

Ministru kabineta noteikumiem, kā arī domes normatīvajiem aktiem. 
2
 Dome var apspriest tikai tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā. Izņēmumi pieļaujami 

vienīgi tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem domes deputātiem (Likuma „Par 

pašvaldībām” 31.pants). Domes kārtējās sēdes sasauc domes priekšsēdētājs, nosakot sēdes norises laiku, vietu un 

darba kārtību. Domes sēdēs darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kas iepriekš izskatīti vismaz vienā komitejā. 

Darba kārtību var papildināt un grozīt, ja tam piekrīt ne mazāk kā 2/3 (divas trešdaļas) no klātesošajiem 

deputātiem (Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlijā saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” 95. un 95.
1
 punkts). 
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kapitālsabiedrībā. Ādažu novada pašvaldībai līdz 2016.gada 1.jūnijam ir jāpārvērtē tās tiešā 

līdzdalība SIA „Ādažu ūdens”, SIA „Ādažu Namsaimnieks” un SIA „Ādažu Slimnīca”. Ir 

sagatavoti kapitālsabiedrību 2014.gada pārskati, kā arī informācija par kapitālsabiedrību 

lietderību un darba rezultātiem. Informē, ka pastāv 2 varianti, kā pašvaldība var pieņemt 

lēmumu par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās: 

1. ar domes lēmumu izveidot darba grupu, kas izvērtē kapitālsabiedrības darbu un 

sagatavo lēmuma projektu par pašvaldības dalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās; 

2. domes izpildvara kopā ar kapitālsabiedrībām sagatavo izvērtējumu un iesniedz to 

izskatīšanai Finanšu komitejā un domes sēdē. 

P.BALZĀNS lūdz skaidrot ierosinājuma būtību. 

G.PORIETIS informē, ka pašvaldība, pārvērtējot tās tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībā, var 

pieņemt lēmumu pārtraukt kapitālsabiedrības sniegto pakalpojumu izmantošanu un pārdod tai 

piederošās kapitāla daļas (līdzīgi, kā tas notika ar SIA „Glābšanas dienests”) vai arī var 

pieņemt lēmumu par pašvaldības līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībā. 

E.KĀPA vērš uzmanību, ka pašvaldība var pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrības 

pārveidošanu par iestādi vai publisko aģentūru. 

E.ŠĒPERS ierosina atbalstīt variantu, kad kapitālsabiedrības izvērtējumu izskata Finanšu 

komitejas sēdē. 

E.PLŪMĪTE lūdz skaidrot, vai pašvaldība līdz šim ir vērtējusi kapitālsabiedrības. 

G.PORIETIS informē, ka pašvaldībai bija jāpārvērtē kapitālsabiedrības 2010.gadā, kas netika 

izdarīts (nav pieņemts domes lēmums). Informē, ka Finanšu komitejas 19.maija sēdē deputāti 

varēs iepazīties ar sagatavoto kapitālsabiedrību vērtējuma projektu. 

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

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Domes izpilddirektoram sagatavot kapitālsabiedrību izvērtējumu un iesniegt to 

izskatīšanai Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. 

3.§ 

Par Ādažu novada attīstības programmas (2016.-2022.) izstrādes darba gaitu 

(I.Pērkone) 

Ziņo par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam izstrādes procesu un 

iedzīvotāju aptaujas rezultātiem (pielikums Nr.1). Pievērš uzmanību pašvaldības, tās iestāžu, 

domes struktūrvienību un deputātu darba vērtējumam. 

M.SPRINDŽUKS vērš uzmanību, ka pašvaldībās darbs kopumā ir pozitīvi novērtēts (344 

respondentus (jeb 67%) no 517 apmierina un drīzāk apmierina pašvaldības darbs), savukārt 

deputātu darbs neapmierina un drīzāk neapmierina salīdzinoši lielu respondentu skaitu (142 

respondenti (jeb 28%) no 513 negatīvi novērtēja deputātu darbu). Aicina deputātus pārdomāt 

aptaujas rezultātus un sadarboties kopīgo mērķu sasniegšanai. 

E.PLŪMĪTE pauž viedokli par nepieciešamību domes pozīcijas deputātiem veidot stiprāku 

komandu. 

M.SPRINDŽUKS atbalsta deputātu sadarbību un aicina deputātus uzlabot darba rezultātus. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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4.§ 

Par atbalstu plenēram Gaujas ielas publiskās ārtelpas attīstībai (laukumi, pagalmi) 

 (D.Medniece) 

Š.g. 27. un 28.martā notika Ādažu ciema centra vides attīstības plenērs, kā rezultātā tika 

saņemti priekšlikumi Ādažu ciema infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai. Informē, ka SIA 

„Nams” (arhitektu plenēra organizatori) plāno š.g. septembrī Ādažu ciemā organizēt Latvijas 

10. Arhitektūras skolu plenēru „Gaujas ielas attīstība Ādažos”, piesakoties Valsts 

Kultūrkapitāla fonda finansējumam. 

K.SKALBERGA informē, ka ir sagatavots projekta pieteikums Valsts Kultūrkapitāla fondam. 

Plenēra mērķis ir analizēt Ādažu centra teritoriju (Gaujas ielas attīstības iespējas Ādažos), 

sniedzot praktisku ieguldījumu Latvijas topošo arhitektu un pilsētplānotāju izglītībā, vienojot 

topošos arhitektus no dažādām skolām un veicinot skolu sadarbību, kā arī rast jaunas, radošas 

un ilgtspējīgas idejas reālām un aktuālām situācijām. Projekta uzdevums ir iepazīstināt 

studentus ar esošo situāciju no vairākiem aspektiem: vēsturiskiem, sociāliem, ekonomiskiem, 

piesaistot speciālistus no dažādām nozarēm, rezultātā iegūstot oriģinālus un pamatotus 

risinājumus. Lūdz domi atbalstīt plenēru, piešķirot līdzfinansējumu 1137 EUR apmērā un 

nodrošinot telpas plenēra organizēšanai. 

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

1. Atbalstīt SIA „Nams” Latvijas 10. Arhitektūras skolu plenēra „Gaujas ielas 

attīstība Ādažos” organizēšanu š.g. septembrī. 

2. Ja nepieciešams, nodrošināt SIA „Nams” līdzfinansējumu līdz 1137 EUR Latvijas 

10. Arhitektūras skolu plenēra „Gaujas ielas attīstība Ādažos” organizēšanai. 

5.§ 

Par kārtību, kādā piešķir Ādažu novada domes apbalvojumu 

(L.Raiskuma) 

Noteikumu „Par kārtību, kādā piešķir Ādažu novada domes apbalvojumu” projekts ir 

atbalstīts domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu š.g. 15.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt noteikumus Nr.7 „Par kārtību, kādā piešķir Ādažu novada domes 

apbalvojumu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

6.§ 

Par Apbalvošanas komisijas izveidi 

(L.Raiskuma) 

Lēmuma „Par Apbalvošanas komisijas izveidi” projekts ir atbalstīts domes Izglītības, kultūras 

un sporta jautājumu š.g. 15.aprīļa sēdē. Saskaņā ar komitejā nolemto, domei ir jāapstiprina 

Apbalvošanas komisijas devīto locekli un Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāju. 

M.SPRINDŽUKS aicina izvirzīt kandidatūru Apbalvošanas komisijas loceklim. 

E.PLŪMĪTE izvirza E.Šēpera kandidatūru. 

E.ŠĒPERS piekrīt piedāvājumam. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, „nebalso” – 1 (E.ŠĒPERS) DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt E.Šēperu par Apbalvošanas komisijas locekli. 

M.SPRINDŽUKS aicina izvirzīt kandidatūru Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāja amatam. 
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A.BRŪVERS izvirza L.Raiskumas kandidatūru. 

K.DĀVIDSONE izvirza L.Raiskumas kandidatūru. 

L.RAISKUMA piekrīt piedāvājumam. 

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

Apstiprināt L.Raiskumu par Apbalvošanas komisijas priekšsēdētāju. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par papildinātā lēmuma „Par Apbalvošanas komisijas izveidi” 

pieņemšanu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.75 „Par Apbalvošanas komisijas izveidi” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

7.§ 

Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba uzdevuma apstiprināšanu” 

projekts ir atbalstīts domes Attīstības komitejas š.g. 14.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.76 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba 

uzdevuma apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52 zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52” projekts ir atbalstīts domes Attīstības komitejas š.g. 

14.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.77 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem 

īpašumiem Draudzības ielā 50 un Draudzības ielā 52” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Muižas ielā 37 zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Muižas ielā 

37” projekts ir atbalstīts domes Attīstības komitejas š.g. 14.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.78 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Muižas ielā 37” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41 zemes ierīcības 

projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Muižas 

ielā 39 un Muižas ielā 41” projekts ir atbalstīts domes Attīstības komitejas š.g. 14.aprīļa sēdē. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.79 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem 

īpašumiem Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un resursefektivitāte” 

 (M.Šketika) 

Lēmuma „Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un resursefektivitāte”” 

projekts ir atbalstīts domes Attīstības komitejas š.g. 14.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.80 „Par dalību LIFE 2014 -2017 programmas prioritātē „Vide un 

resursefektivitāte”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepciju 

 (O.Feldmanis) 

Ādažu novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcijas projekts ir atbalstīts 

domes Attīstības komitejas š.g. 14.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt koncepciju Nr.1 „Ādažu novada administratīvās teritorijas videonovērošanas 

koncepcija” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr. 41 „Par dalību projektā 

„PROTI un DARI!”” 

 (I.Pērkone) 

Lēmuma „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā Nr.41 „Par dalību 

projektā „PROTI un DARI!””” projekts ir atbalstīts domes Attīstības komitejas š.g. 14.aprīļa 

sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.81 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.02.24. lēmumā 

Nr.41 „Par dalību projektā „PROTI un DARI!””” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu 

 (A.Vaivade) 

Lēmuma „Par Ādažu novada pašvaldības 2014.gada pārskata apstiprināšanu” projekts ir 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.82 „Par Ādažu novada pašvaldības 2014.gada pārskata 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 3.septembra saistošajos noteikumos 

Nr.25 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā” 

 (A.Vaivade) 

Saistošo noteikumu „Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 3.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.25 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”” 

projekts ir atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 21.aprīļa sēdē. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošo noteikumus Nr.22/2015 „Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 

3.septembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Saistošie noteikumi par nekustamā 

īpašuma nodokli Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

16.§ 

Par iestāšanos biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 

 (A.Brūvers) 

Lēmuma „Par iestāšanos biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”” projekts ir 

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

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 2 (A.KEIŠA, N.ZVIEDRIS), „atturas” – 2 

(E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS), „nebalso” – 1 (A.BRŪVERS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.83 „Par iestāšanos biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības 

biedrība”” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par kanalizācijas tīklu izbūvi Vēja ielā 

 (A.Spricis) 

Lēmuma „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” projekts ir atbalstīts Attīstības 

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

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

Pieņemt lēmumu Nr.84 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

18.1. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

N.S., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 13.aprīļa iesniegumā (reģ.Nr. ĀND/1-18/15/1529) lūdz 

piešķirt nomā Garkalnes ciema, Lazdu iela 7, mazdārziņa zemesgabalu personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu un 17. 

un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim N.S. nekustamā īpašuma daļu Lazdu iela 

7, Garkalne, Ādažu nov., (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 01 0184),  

mazdārziņa Nr.3 zemesgabalu 0,077 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktam. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

2. G.B., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 26.marta iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1337) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabalu personīgas 
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palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu un 17. 

un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim G.B. nekustamā īpašuma  „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.3 zemesgabalu  0,03 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktam. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

3. Ģ.S., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 24.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1770) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabalu personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu un 17. 

un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim Ģ.S. nekustamā īpašuma  „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.68A zemesgabalu  0,06 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktam. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

4. I.Ļ., dzīvojoša  (adrese), savā š.g. 27.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1805) lūdz 

piešķirt nomā Garkalnes ciema Lazdu iela 7 mazdārziņa zemesgabalu personīgas 

palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu un 17. 

un 18.punktu, 

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

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim I.Ļ. nekustamā īpašuma  Lazdu iela 7, 

Garkalne, Ādažu nov. (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8044 01 0184) daļu, 

mazdārziņa Nr.9 zemesgabalu  0,064 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.punktam. 

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

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 
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18.2. Par mazdārziņu zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu 

A.C. savā š.g. 15.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1582) lūdz nomas līguma termiņa 

pagarināšanu „Vinetas” mazdārziņa Nr.29 zemesgabalam un Ņ.Š. savā š.g. 16.aprīļa 

iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1612) lūdz nomas līguma termiņa pagarināšanu Lazdu iela 

7 mazdārziņa Nr.1 zemesgabalam, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 6.1.apakšpunktu un 17. 

un 18.punktu un domes 2011.gada 25.oktobra saistošiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie 

noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabala 

nomas maksas noteikšanas kārtību”, 

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

1. Pagarināt līdz 2016.gada 31.decembrim A.C., dzīvojošai (adrese), „Vinetas” dārza 

Nr.29 zemesgabala 0,05 ha platībā 01.07.2011. zemes nomas līgumu Nr.2455; 

2. Pagarināt līdz 2016.gada 31.decembrim Ņ.Š., dzīvojošai (adrese),  Lazdu iela 7 dārza 

Nr.1 zemesgabala 0,13 ha platībā 30.06.2010. zemes nomas līgumu Nr.2358. 

3. Noteikt iznomājamiem zemesgabaliem nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi - 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

4. 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”. 

5. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās 

noslēgt ar nomniekiem vienošanās par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu un 

par grozījumiem nomas maksas norēķinu kārtībā. 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

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

komitejas š.g. 21.aprīļa sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.85 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā 

 (G.Porietis) 

Lēmuma „Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā” projekts ir atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 21.aprīļa sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, 

L.PUMPURE, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, 

„atturas” – nav, „nebalso” – 1 (J.NEILANDS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.86 „Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2015.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Informē par saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos 

Nr.9/2015 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2015.gadam”” 

projektu un aicina to atbalstīt. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt saistošos noteikumu Nr.23/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

saistošajos noteikumos Nr.9/2015 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada 

pašvaldības budžetu 2015.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

22.§ 

Par atļaujas izsniegšanu SIA „D Dupleks” šautuves darbībai 

 (E.Kāpa) 

SIA „D Dupleks” (reģ. Nr.40003534304, juridiskā adrese – Brīvības iela 197, Rīga, LV-

1039), savā š.g. 16.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1622-D) lūdz pagarināt licences 

darbības termiņu otrās kategorijas pusslēgta tipa šautuves darbībai ar garstobra un īstobra 

šaujamieročiem 35 metru distancē īpašumā „Smaragdi”, Eimuri, Ādažu novadā. Aicina 

pieņemt lēmuma „Par atļaujas izsniegšanu SIA „D DUPLEKS” šautuves darbībai” projektu. 

A.DUNDURS skaidro par licences kategorijām, šautuves atrašanās un izvietošanas vietu, 

darbības principiem, pieteikšanas SIA „D Dupleks” pakalpojumiem kārtību un darbinieku 

skaitu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.87 „Par atļaujas izsniegšanu SIA „D DUPLEKS” šautuves 

darbībai” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma maiņu 

 (E.Kāpa) 

Dome 2011.gada 24.novembrī tika saņemts M.B. iesniegums ar lūgumu atdalīt no pašvaldības 

nekustamā īpašuma zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0233, zemes gabalu 

970 m
2 

platībā, pievienojot to viņa īpašumam Lauku iela 22, apmaiņai pret viņa nekustamā 

īpašuma „Lauku iela A” zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0204. Vienlaicīgi 

M.B. piekrita par saviem līdzekļiem izstrādāt zemes ierīcības un „Lauku ielas A” izbūves 

projektu, kā arī veikt ielas izbūvi, noklājot to ar grants segumu. Starp domi un M.B. 

2012.gada 5.novembrī tika noslēgta vienošanās Nr. JUR 2012-11/718 par zemes gabala 

apmaiņas nosacījumu saskaņošanu, ar kuru M.B. apņēmās sagatavot un iesniegt domē 

izstrādāto zemes ierīcības projektu, izstrādāt ielas tehnisko projektu un veikt ielas 1.kārtas 

izbūvi saskaņā ar projektu. Dome ar 2013.gada 23. jūlija lēmumu Nr.149 „Par zemes ierīcības 

projekta Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Lauku ielā 22 un Gaujas ielā 

30 apstiprināšanu” apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem „Lauku 

ielā 22” un „Gaujas ielā 30”. 2013.gada 20.maijā ar Būvvaldes lēmumu Nr.BV/7-3-3/13/42 

tika apstiprināts „Lauku ielas A” tehniskais projekts un veikta ielas daļēja izbūve – teritorija 

tika atbrīvota no koku un krūmu stādījumiem, ielas posms tika noklāts ar grunts/smilts 

maisījuma segumu. Dome 2014.gada 24.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.85 „Par zemes gabalu 

apmaiņu”, ar kuru konceptuāli piekrita, ka no pašvaldības nekustamā īpašuma Gaujas iela 30 

zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 8044 008 0223, ir atdalāms zemes gabals aptuveni 

970 m² platībā, tā apmaiņai pret nekustamā īpašuma „Lauku iela A” zemes vienību ar 

kadastra apzīmējumu 8044 008 0204, 0,3763 ha platībā.  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, V.KLEBEKO, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 4 (A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.88 „Par nekustamā īpašuma maiņu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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24.§ 

Par atlīdzības apstiprināšanu nekustamā īpašuma iegādei Kārklu iela 12 

 (E.Kāpa) 

Dome 2014.gada 23.septembrī pieņēma lēmumu Nr.212 „Par nekustamā īpašuma daļas 

atsavināšanu", ar kuru tika nolemts atsavināt sabiedrības vajadzībām nekustamo īpašumu – 

zemes vienību Kārklu iela 12, Ādaži, Ādažu novads, 0,1712 ha platībā, kas atdalīta no 

nekustamā īpašuma „Jaunkārkli” uz kuras atrodas Ādažu novada pašvaldībai piederoša sūkņu 

stacija „Sūkņu stacija Ādaži – centrs” (kadastra Nr. 8044 504 0018), kuras īpašuma tiesības 

nostiprinātas uz pašvaldības vārda Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļā (Ādažu novada 

zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0012 7291). Ēku nekustamais īpašums sastāv no 

nedzīvojamās ēkas – sūkņu stacijas (kadastra apzīmējums 8044 004 0106 007). Informē par 

domes Atlīdzības noteikšanas komisijas š.g. 21.aprīļa lēmumu Nr. ANP/1-9-10/15/1 par 

nekustamā īpašuma Kārklu iela 12 atsavināšanu par noteiktu atlīdzību 2297,52 EUR apmērā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.89 „Par atlīdzības apstiprināšanu nekustamā īpašuma iegādei 

Kārklu iela 12” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu 

 (M.Šketika) 

Dome š.g. 25.martā pieņēma lēmumu Nr.59 „Par ieceri piešķirt pašvaldības nozīmes 

koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu”. Lēmumā tika noteikts, ka līdz 2015.gada 

25.aprīlim jāapzina tie zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru zemes robežās atrodas 

koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī jānoskaidro viņu viedoklis par minētā statusa 

piešķiršanu. Kopā tika nosūtītas 159 vēstules zemju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem 

ar lūgumu līdz š.g. 15.aprīlim sniegt savu viedokli. Atbildes sniedza 19 zemju īpašnieki un 

tiesiskie valdītāji
3
. Aicina pieņemt lēmuma „Par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu” projektu. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, V.KLEBEKO, J.NEILANDS, E.PLŪMĪTE, 

P.PULTRAKS, L.PUMPURE, E.ŠĒPERS, E.VERNERS), „pret” – 1 (N.ZVIEDRIS), 

„atturas” – nav, „nebalso” – 1 (M.SPRINDŽUKS) DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.90 „Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas 

statusa piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai.  

26.§ 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Informē par nodomu izmantot ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 3 (trīs) kalendārās dienas no 

š.g. 5. līdz 7.maijam. 

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

Piešķirt domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu 3 (trīs) kalendārās dienas no š.g. 5. līdz 7.maijam, pamatojoties uz Valsts 

un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, 

Darba likuma 149.panta pirmo daļu, Ādažu novada pašvaldības Darba samaksas 

nolikuma 3.7.apakšpunktu un Ādažu novada domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka 

š.g. 28.aprīļa lūgumu. 

                                                 
3
 Zemju īpašnieku un tiesisko valdītāju atbildes ir apkopotas lēmuma „Par pašvaldības nozīmes koplietošanas 

meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu” konstatējošā daļā. 
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Sēde slēgta 2015.gada 28.aprīlī, plkst. 15.50.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


