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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS Nr. 16 

 
Ādažos, 2012.gada 27.novembrī 
 
Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā noteiktajā 
kārtībā. 
 
Domes sēdi vada: P.Balzāns 
Domē pavisam 15 deputāti. 
 
Domes sēdē piedalās 12 deputāti : 
Pēteris BALZĀNS, Juris KRŪZE, Ieva ROZE, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Arnis 
LOČMELIS, Vita ABRICKA, Liāna PUMPURE, Jānis RUKS, Jānis DUKS, Karina 
TINAMAGOMEDOVA, Artis BRŪVERS  
 
Domes sēdē nepiedalās: Pēteris PULTRAKS (slimības dēļ), Normunds BREIDAKS, Valērijs 
BULĀNS. 
Uz sēdi uzaicināti: domes pārvaldes un iestāžu darbinieki – Guntis Porietis, Everita Kāpa, 
Silvis Grīnbergs, Andrejs Petskojs, Vollijs Kuks, Sarmīte Baķe, Inga Pērkone, Aivars 
Dundurs, Vera Saleniece, Simona Dzelzs, Laila Raiskuma, Dace Medniece, Gunta Dundure; 
 
SIA „Garkalnes Ūdens” valdes priekšsēdētājs Gundars Krievs. 
 
Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece 
 
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 
 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1.Teritorijas pl ānošanas jautājumi: 
1.1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

1.1.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „L ībieši 1” detālplānojuma 
izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana. 
1.2. Par detālplānojuma apstiprināšanu. 

1.2.1.   Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Robežnieki” 
detālplānojuma apstiprināšana. 
1.3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 

1.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Lauku ielā 22 un Gaujas ielā 30 
zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu 
apstiprināšana. 
1.4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 

1.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Viesuļi” zemes ierīcības projekta 
apstiprināšana. 

2. Zemes jautājumi: 
2.1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. 

2.2. Par numuru piešķiršanu telpu grupām. 
2.3. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu     

noteikšanu nekustamā īpašuma „Aleksandri” zemes vienībām. 
2.4. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
2.5. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā. 

3. Saistošo noteikumu projekts „Par Ādažu novada simboliku”. 
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4. Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada mājas lapā. 
5. Grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības piešķiršanas kārt ību Ādažu 

novadā. 
6. Grozījumi saistošajos noteikumos „Ādažu  novada pašvaldības nolikums”. 
7. Par izmaiņām arhīva ekspertu komisijas sastāvā. 
8. Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību 

vajadzībām. 
9. Par redakcionāliem labojumiem 25.09.2012. saistošajos noteikumos Nr. 30.  
10. Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērt ēšanas komisijas izveidi. 
11. Par grozījumiem budžetā. 
12. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā.  
13. Par atalgojumu 2013.gadā. 
14. Lēmumu par LEADER projektiem preciz ēšana. 
15. Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības iesniegums par projektu „Āra trenažieri”.  
16. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 
17. Par pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu. 
18. Par pašvaldībai piederošā  dzīvokļa izīrēšanu. 
19. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā. 
20. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā. 
21. Par dzīvokli Kadagā. 
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 
23. Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 
24. Par SIA „Garkalnes Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 
25. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA 
„Ādažu Ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai: 

25.1. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30A nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
25.2. Par nekustamā īpašuma „Centra attīr īšanas ietaises” nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā. 
25.3. Par nekustamā  īpašuma Attekas ielā 16 daļas  nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā. 
25.4. Par nekustamā īpašuma „Kadagas attīr īšanas ietaises” nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā. 
25.5. Par nekustamā īpašuma Krastupes ielā 6 nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 
25.6. Par nekustamā īpašuma  „Kadagas katlu māja” da ļas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā. 

26.Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā. 
27.Par komiteju un domes sēdēm decembrī. 
28. J. Duka iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu. 
 

1.Teritorijas pl ānošanas jautājumi: 
1.1. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. 

1.1.1. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „L ībieši 1” detālplānojuma 
izstrādes uzsākšana un darba uzdevuma apstiprināšana 

 
Ziņo S.GRĪNBERGS. Ir saņemts R.L. 31.10.2012. iesniegums ar lūgumu atļaut uzsākt 
detālplānojuma izstrādāšanu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, 
„L ībieši 3” (kad.apz. 8044 013 0015) ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju 
apbūves nolūkos, paredzot piekrastes teritoriju veidot kā apstādījumu teritoriju.  
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:   
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1. Uzsākt nekustamā īpašuma „Lībieši 3” (kad. apz. 8044 013 0015) detālplānojuma 
izstrādāšanu ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos, 
paredzot piekrastes teritoriju veidot kā apstādījumu teritoriju. 

2. Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr. 1 uz 1 lapas. 
3. Pieņemt lēmuma projektu Nr.211 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma „Lībieši 3” detālplānojuma izstrādāšanai. 

4. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 211 parakstīšanai. 
 

1.2. Par detālplānojuma apstiprināšanu. 
1.2.1.   Nekustamā īpašuma Birznieku ciemā „Robežnieki” 

detālplānojuma apstiprināšana 
 

Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par O.J. un I.P. 07.11.2012. iesniegto Ādažu novada Birznieku 
ciema nekustamā īpašuma „Robežnieki” 1.z.v. detālplānojuma projektu. 
Detālplānojuma projekta Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam īpašumam 
„Robežnieki” 1.z.v. pilnveidošana vai noraidīšana nav nepieciešama. 

 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:   
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 212 „Par Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā 
īpašuma „Robežnieki” 1.z.v. detālplānojuma apstiprināšanu”. 

2. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 33 „Par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku 
ciema nekustamajam īpašumam „Robežnieki” 1.z.v. grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem” projektu (pielikums Nr.2). 

3. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 212 un saistošo noteikumu projektu Nr. 33 
parakstīšanai. 

 
1.3. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 

1.3.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Lauku ielā 22 un Gaujas ielā 30 
zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana un izstrādes nosacījumu 

apstiprināšana 
 

Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par M.B. 08.11.2012. pieteikumu ar lūgumu atļaut izstrādāt 
zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Lauku ielā 22 (kad.apz. 8044 008 0417) 
un Gaujas ielā 30 (kad apz. 8044 008 0223) ar mērķi veikt zemesgabalu robežu pārkārtošanu. 

 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, 
Ādažu ciemā, Lauku ielā 22 (kad.apz. 8044 008 0417) un Gaujas ielā 30 (kad apz. 
8044 008 0223) ar mērķi veikt zemesgabalu robežu pārkārtošanu. 

2. Pieņemtā lēmuma izvērsts skaidrojums pievienots pielikumā Nr.3 uz 1 lapas. 
3. Pieņemt lēmuma projektu Nr.213 „Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības 

projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem Lauku ielā 22 un Gaujas ielā 30.” 
4. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 213 parakstīšanai. 

1.4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
1.4.1. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Viesuļi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšana 
 

Ziņo S.GRĪNBERGS. Informē par SIA „ĢEODET” (adrese: Praulienas iela 10-24, Rīga LV-
1021) 12.11.2012. iesniegumu ar lūgumu izskatīt un apstiprināt zemes ierīcības projektu 
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Viesuļi” (kad. Nr. 8044 008 0076). 
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Zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Viesuļi” 
pilnveidošana vai noraidīšana nav nepieciešama. 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ:   
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 214 „Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Ādažu 
ciema nekustamajam īpašumam „Viesuļi” apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 214 parakstīšanai. 
 
 

2. Zemes jautājumi: 
2.1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 

 
Ziņo V.KUKS. Ir saņemts A.P. 2012.gada 26.oktobra iesniegums par nekustamā īpašuma 
papildus lietošanas mērķa – mežsaimniecība – noteikšanu nekustamā īpašuma Ārputnu iela 24 
zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8044 005 0361.  
 
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas 
un maiņas kārtība”  14.11. , 17.7.,23.1.un 29  punktiem un Ādažu novada būvvaldes 
2012.gada 24.aprīļa uzziņu Nr. BV/7-4-7/12/51, 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 
Noteikt nekustamā īpašuma Ārputnu iela 24 neapbūvētai zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 005 0361 nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- neapgūtā 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) 0,2748 ha platībā.  
 

2.2. Par numuru piešķiršanu telpu grupām 
 

V.KUKS informē par telpu grupām, kurām nepieciešams piešķirt/likvid ēt adreses.  
 

Pamatojoties uz  Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālās nodaļas sniegto informāciju 
(26.10.2012. vēstule Nr.2-04.1-R/4644) un Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra 
noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.11., 8., 23., 24. un 29.punktiem,  
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Piešķirt divģimeņu dzīvojamās mājas Gravas iela 14 telpu grupai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 005 0171 001 001  (dzīvoklis Nr.1) adresi: 

      Gravas iela 14-1, Kadaga, Ādažu nov. 
2. Piešķirt divģimeņu dzīvojamās mājas Gravas iela 2 telpu grupai ar kadastra 

apzīmējumu 8044 005 0171 001 002  (dzīvoklis Nr.2) adresi: 
 Gravas iela 14-2, Kadaga, Ādažu nov. 

3. Likvidēt adresi (nosaukumu) Gravas iela 14A, Kadaga, Ādažu nov. 
 

2.3. Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu     
noteikšanu nekustamā īpašuma „Aleksandri” zemes vienībām 
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V.KUKS ziņo par A.S.  05.11.2012. iesniegumu ar lūgumu precizēt adreses un nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķus atbilstoši nekustamā īpašuma „Aleksandri” detālplānojuma 
grozījumiem.  

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembra saistošiem noteikumiem  
Nr.28, Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1269 „Adresācijas sistēmas 
noteikumi” 8.punktu un Ministru kabineta 2006. gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 
„Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
noteikšanas un maiņas kārtība” 3.punktu,  
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 215 „Par adrešu piešķiršanu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma „Aleksandri” zemes vienībām”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 215 parakstīšanai. 
 

2.4.Par zemes nomas līguma izbeigšanu 
 

V.KUKS informē par  Ādažu novada būvvaldes zemes ierīkotājas R.Petkuses 2012.gada 
12.novembra iesniegumu par „Vinetas” dārza Nr.52 zemes nomas līguma izbeigšanu.  
Pamatojoties uz Ādažu novada būvvaldes 17.09.2012. vēstuli Nr.BV/7-1-5/12/416 A.O., 
06.11.2012. „Vinetas” dārza Nr.52 apsekošanas aktu un 2010.gada 18.jūnija zemes nomas 
līguma Nr.2394 astotās daļas punktu 8.1.2., 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 
Izbeigt ar 2012.gada 27.novembri 2010.gada 19.jūnija zemes nomas līgumu Nr.2394 par 
„Vinetas” dārza Nr.52 zemes 0,03 ha platībā piešķiršanu nomā A.O. 
 

2.5.Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 
 

V.KUKS informē par Kazahstānas Republikas pilsoņa A.T. pilnvarotās personas J.S. 
2012.gada 9.novembra iesniegumu par domes piekrišanu 362/13100 domājamās daļas no 
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā 
ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 
kārtību. 
Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos “VI nodaļas prasībām un 
30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,   
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 216 „Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 216 parakstīšanai. 

 
3.Saistošo noteikumu projekts „Par Ādažu novada simboliku” 

 
Ziņo G.PORIETIS. Saistošo noteikumu projektā esam iekļāvuši simbolikas vispārējos 
nosacījumus, kādos gadījumos drīkst lietot karogu un ģerboni. Izmantotas arī pašvaldības 
tiesības noteikt maksu par simbolikas izmantošanu komerciālos nolūkos. Paredzēta atbildība 
par noteikumu pārkāpšanu. Projekts izskatīts un akceptēts Attīstības komitejā. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 34 „Par Ādažu novada simboliku” projektu 
(pielikums Nr.4). 

2. Sagatavot saistošo noteikumu projektu Nr. 34 parakstīšanai. 
 
 

4.Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada mājas lapā 
 

Ziņo G.PORIETIS. Noteikumu projekts sagatavots, ņemot vērā MK noteikumus. Atšķirībā no 
2008. gada nolikuma redakcijas, norādīti darbinieku amati, kas atbild par ievietojamās 
informācijas sagatavošanu. Noteikti termiņi, kādos publicējamā informācija iesniedzama 
Informācijas centram. Atbilstoši Iesniegumu likumam noteikti gadījumi, kad iedzīvotāju 
vēstules atstājamas bez ievērības. Paredzēta arī reklāmkarogu ievietošanas iespēja mājas lapā, 
par ko būs jāmaksā nodeva. Pašvaldības iestādēm šāda iespēja būs bez maksas. Finanšu 
komiteja noteikumu projektu ir izskatījusi un atbalstījusi. 

 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt noteikumu „Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada mājas lapā” 
projektu (pielikums Nr.5). 

2. Sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
 
 
5.Grozījumi saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības piešķiršanas kārt ību Ādažu 

novadā 
 

Ziņo I.ROZE. Noteikumu projekts paredz trūcīgām personām (ģimenēm) palielināt pabalstu 
no 200 uz 240 Ls, maznodrošinātajiem – no 150 uz 180 Ls. Pēc informācijas apkopošanas par 
faktisko situāciju, tai skaitā, apkures cenu pieauguma līmeni, ir saņemts I. Komisares akcepts. 
Projekts izskatīts un atbalstīts arī Finanšu komitejas sēdē. 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 35 „Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas 
kārtību Ādažu novadā” projektu (pielikums Nr.6). 

2. Sagatavot saistošo noteikumu Nr. 35 projektu parakstīšanai. 
 

6.Grozījumi saistošajos noteikumos „Ādažu  novada pašvaldības nolikums” 
 

Ziņo E.KĀPA. Saistošie noteikumi precizējami, ņemot vērā, ka ir pārdotas pašvaldībai 
piederošās „Rīgas apriņķa avīzes” un „Ādažu glābšanas dienesta” kapitāldaļas. Turklāt, 
jāpapildina pastāvīgo komisiju skaits, jo saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu 
nepieciešams izveidot Nepilngadīgo lietu komisiju.  
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 36 „Grozījumi saistošajos noteikumos „Ādažu  
novada pašvaldības nolikums” ” projektu (pielikums Nr.7). 

2. Sagatavot saistošo noteikumu Nr. 36 projektu parakstīšanai. 
 
 

7.Par izmaiņām arhīva ekspertu komisijas sastāvā 
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Ziņo E.KĀPA. Ar 2012. gada 1.oktobri par Ādažu novada domes Kancelejas vadītāju 
apstiprināta Kristīne Kurzemniece, līdz ar to attiecīgi jāgroza arhīvu ekspertu komisijas 
sastāvs. 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 217 „Par izmaiņām arhīva ekspertu komisijas sastāvā”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 217 parakstīšanai. 

 
 

8.Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību 
vajadzībām 

 
Ziņo S.DZELZS. Noteikumu projekts paredz kārtību, kādā pašvaldība lemj par zemes 
iznomāšanu Ādažu novadā deklarētām personām mazdārziņa vajadzībām, nosakot kopēju 
rindu, kura redzama domes mājas lapā. 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt noteikumu „Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu personisko 
palīgsaimniecību vajadzībām” projektu (pielikums Nr.8). 

2. Sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
 
 

9.Par redakcionāliem labojumiem 25.09.2012. saistošajos noteikumos Nr. 30 
 
Ziņo E.KĀPA. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir pieņēmusi zināšanai 
2012.gada 25.septembra saistošos noteikumus Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai”. Ministrijas vēstulē norādīts, ka nepieciešami daži redakcionāli precizējumi. Ir 
sagatavots un Finanšu komitejas sēdē akceptēts attiecīgs lēmuma projekts. 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma Nr. 218 projektu „Par redakcionāliem labojumiem 25.09.2012. 
saistošajos noteikumos Nr.30” izskatīšanai domes sēdē. 

2. Sagatavot lēmuma Nr. 218 projektu parakstīšanai. 
 
 

10.Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērt ēšanas komisijas izveidi 
 

Ziņo G.PORIETIS. Ņemot vērā, ka ir stājušies spēkā saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, domei jāizveido vērtēšanas komisija. Finanšu komiteja ir akceptējusi, ka komisija 
tiek izveidota uz vienu gadu un tajā tiek iekļautas projektā norādītās amatpersonas. 
P.BALZĀNS norāda, ka sakarā ar deputāta J.Duka iesniegumu, kuru paredzēts izskatīt 
28.darba kārtības punktā, komisijas sastāvā tagad būtu jāiekļauj cits deputāts.  
A.BRŪVERS izsaka vēlēšanos tikt iekļautam komisijas sastāvā. Deputātiem iebildumu nav, 
nolemj lēmuma projektā J.Duka vietā iekļaut Arti Brūveru. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-1 (A.Brūvers),  
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DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr.219 „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma 
vērtēšanas komisijas izveidi”. 

2. Sagatavot lēmuma Nr. 219 projektu parakstīšanai. 
 
 

11.Par grozījumiem budžetā 
 

Ziņo S.BAĶE. Sagatavotie budžeta grozījumi balstīti uz faktisko izpildi – jāgroza gan 
ieņēmumu, gan izdevumu daļa. Iepazīstina deputātus ar sagatavotajiem budžeta grozījumiem. 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr.37 „Grozījumi Ādažu novada domes 24.01.2012. 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
budžetu 2012.gadā”  projektu (pielikums Nr. 9). 

2. Sagatavot saistošo noteikumu Nr. 37 projektu parakstīšanai. 
 
 

12.Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības darba samaksas nolikumā 
 

Ziņo L.RAISKUMA. Nolikuma grozījumi nepieciešami, lai saskaņotu to ar Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām par prēmiju un 
naudas balvu piešķiršanu. Ir precīzi noteikti kritēriji, pēc kādiem tās drīkst piešķirt. Projekts 
atbalstīts Finanšu komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt grozījumu 09.07.2010. Ādažu novada pašvaldības Darba samaksas 
nolikumā projektu (pielikums Nr. 10). 

2. Sagatavot grozījumu projektu parakstīšanai. 
 
 

13.Par atalgojumu 2013.gadā 
 

Ziņo L.RAISKUMA. Iepazīstina deputātus ar Finanšu komitejas uzdevumā sagatavoto 
pārskatu par darbinieku algu apmēru, ja tās palielinātu līdz 80 % un 85% no maksimāli 
pieļaujamās algas attiecīgajam amatam. 
J.Ruks norāda, ka iespējamo algu paaugstināšanas apmēru var vērtēt tikai kopā ar nākamā 
gada budžetu. 
Pēc diskusijas deputāti NOLEMJ: 
1. Algu jautājumu izskatīt kontekstā ar 2013.gada budžetu. 
2. Arī 2013.gadam paredzēt Lauku atbalsta dienesta koordinatora štata vietu. 
3. 2013.gadam paredzēt melioratora štata vietu. 

 
 

14.Lēmuma par LEADER projektiem precizēšana 
 

Ziņo I.PĒRKONE. Ņemot vērā, ka ir noslēgušies iepirkumi, lēmumā jāprecizē summas. 
Kopējā summa ir mazāka, nekā bija iepriekš. Finanšu komiteja lēmumprojektu ir atbalstījusi. 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 220 „Par  grozījumiem 23.10.2012. lēmumā Nr.209 
„Par  projektu iesniegumu apstiprināšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 220 parakstīšanai. 
 
 

15.Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības iesniegums par projektu „Āra trenažieri” 
 

Ziņo L.PUMPURE. Informē par Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības iesniegumu, kurā lūdz 
Ādažu novada domi atbalstīt projektu „Āra trenažieri”. Projekta mērķis ir pie skolas izvietot 
7-9 dažādus āra trenažierus. Līdzīgi trenažieri ir izvietoti Ventspils parkos. Šādu trenažieru 
izvietošana pilnībā iekļautos skolas teritorijas labiekārtošanas plānā.  
D.MEDNIECE. Pret trenažieru izvietošanu no būvvaldes viedokļa iebildumu nav. Tos 
paredzēts izvietot daļēji uz zālāja, daļēji uz speciāla materiāla, būs arī speciāls trenažieris 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 
 
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Konceptuāli atbalstīt āra trenažieru izvietošanu norādītajā Ādažu vidusskolas teritorijā. 
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pieņemt lēmumu par zemes piešķiršanu nomā uz 7 

gadiem. 
 
Plkst.15.03 L.Pumpure atstāj domes sēdi. 
 
 

16.Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 
 

E.KĀPA ziņo par SIA „KP Grupa” (turpmāk SIA) iesniegumu, kurā lūdz rast iespēju 
pagarināt noslēgto nomas līgumu par telpu nomu kafejnīcai Gaujas ielā 30 uz 7 gadiem, lai 
pieteiktos dalībai  projektā, kas ļautu modernizēt un paplašināt iznomātajās kafejnīcas telpās 
sniegtos pakalpojumus. Attīstības sēdē šis jautājums guva atbalstu un SIA tika  izsniegta 
garantijas vēstule, ja projekts tiks atbalstīts, tad  nomas līgums tiks pagarināts  uz 7 gadiem. 
Vienlaicīgi informē deputātus par to, ka SIA ir izveidojies parāds Ls 150,00 apmērā par šo 
telpu nomu. SIA pārstāvis to pamato ar to, ka domes grāmatvedība rēķinu nenosūtīja uz SIA 
juridisko adresi, kuru SIA ir nomainījis, bet nosūtījusi uz iepriekšējo adresi. Uzskata, ka tāpēc 
rēķins nav jāapmaksā. Uz šo brīdi rēķins nav samaksāts. 

Deputāti konstatē, ka pie šiem apstākļiem nevar lemt par nomas līguma pagarināšanu. 

P.BALZĀNS ierosina šā jautājuma izskatīšanu atlikt. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-1 (J.Ruks), DOME NOLEMJ: 
atlikt SIA „KP Grupa” iesnieguma izskatīšanu. 

 
17.Par pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveidošanu 

 
Ziņo I.ROZE. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam Sociālo un veselības aprūpes 
jautājumu komiteja iesaka izveidot pašvaldības nepilngadīgo lietu komisiju lēmumprojektā 
norādītajā sastāvā. 
Deputātiem iebildumu nav.  
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 221 „Par  pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas 

izveidošanu” 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 221 parakstīšanai. 

 
 

18.Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa izīrēšanu 
 

E.KĀPA informē par L.K. 25.oktobra iesniegumu ar lūgumu izīrēt dzīvokli Kadaga X dz. 
XX, Kadaga, Ādažu novads. Iesniedzēja norāda, ka dzīvo šajā dzīvoklī no 2011.gada 
15.novembra, jo 2011. gadā  dzīvoklis, kurā viņa dzīvoja daudzus gadus, sabruka un tajā 
nebija iespējams turpināt dzīvot. Iesniedzēja pati ir maznodrošinātā, māte invalīde un dēls 
mācās un nav iespējams iegādāties vai īrēt citu dzīvojamo platību. Priekšlikums šo 
pašvaldības dzīvokli izīrēt iesniedzējai vēl uz 3 gadiem. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 222 „Par  pašvaldībai piederošā dzīvokļa izīrēšanu”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 222 parakstīšanai. 

 
 

19.Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 
 

E.KĀPA informē par S.P. iesniegumu ar lūgumu iekļaut rindā uz pašvaldības dzīvokli. 
Iesniedzēja norāda, ka dzīvo viena nelielā istabiņā ar 2 nepilngadīgajiem bērniem, viņai 
piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss un ienākumi neatļauj īrēt dzīvokli vai istabu. 
Jautājums izskatīts Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēdē un atzinums ir 
negatīvs. Iesniedzējas apstākļi nav uzskatāmi par tādiem, kad pašvaldība var sniegt palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā, jo pašvaldībai jāvadās pēc tā, kas noteikts normatīvajos aktos.  
iesniedzējai piešķirts trūcīgās personas (ģimenes) statuss, iesniedzēja saņem sociālo palīdzību 
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, tai skaitā dzīvokļa pabalstu. Ir sagatavots 
attiecīgs lēmuma projekts. 
K.TINAMAGOMEDOVA. Namā, kurā iesniedzēja dzīvo, nav siltuma – tas ir jārisina. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 223 „Par atteikumu uzņemt dzīvokļu rindā”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 223 parakstīšanai. 

20.Par uzņemšanu dzīvokļu rindā 
 

E.KĀPA informē par A.M. iesniegumu ar lūgumu iekļaut rindā uz pašvaldības dzīvokli, 
pamatojoties uz to, ka dzīvo mājā, kas atrodas avārijas stāvoklī un tā apdraud viņa dzīvību un 
veselību. Šajā mājā dzīvo no 1985.gada. Valstij piekritīgā ēka ir sliktā stāvoklī, ko pierāda 
Būvvaldes apsekošanas akts. Lai uzņemtu iesniedzēju dzīvokļu rindā ar tiesībām saņemt 
palīdzību pirmām kārtām, nepieciešams domes lēmums par iedzīvotāju izvietošanu, 
pamatojoties uz Būvvaldes izsniegtu atzinumu par dzīvojamās telpas vai mājas tehnisko 
stāvokli. Šādu lēmumu dome nav pieņēmusi. Jautājums izskatīts Sociālo un veselības aprūpes 
jautājumu komitejas sēdē un tās atzinums ir negatīvs. 
P.BALZĀNS norāda, ka bez Būvvaldes slēdziena jau ir redzams, ka māja brūk. Jāpārbauda, 
kas vēl šajā mājā dzīvo. 
E.KĀPA. Iesniedzējs nav sociāli mazaizsargāta persona. Turklāt dzīvoklis, kurā iesniedzējs 
dzīvo un ir deklarēts, viņam nepieder un par telpu lietošanu nav noslēgts īres līgums. 
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Iesniedzējam ir tiesības izvēlēties citu dzīvojamo platību. Gan iesniedzējs, gan viņa māte ir 
pilngadīgas, darbspējīgas personas, kas ļauj viņiem strādāt algotu darbu  un uzlabot savu 
sociālo situāciju - tai skaitā izvēlēties  citu dzīvojamo platību.     
 
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-3 (K.Tinamagomedova, A.Keiša, 
A.Brūvers), DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 224 „Par atteikumu uzņemt dzīvokļu rindā”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 224 parakstīšanai. 

 
 

21.Par dzīvokli Kadagā 
 

E.KĀPA ziņo par A.G. 22.11.2012. iesniegumu, kurā lūdz neizlikt no pašvaldībai piederošā 
dzīvokļa un apņemas dzīvokli sakārtot un iespēju robežās izremontēt. 
Deputāti tiek iepazīstināti ar dzīvokļa fotoattēliem, kas uzņemti dzīvokļa apsekošanas laikā. 
E.KĀPA. Kā redzams, dzīvoklis ir izdemolēts, antisanitārā stāvoklī, nedrošs ekspluatācijā - 
var apdraudēt arī kaimiņus. Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejā lēma, ka G. 
izliekami no dzīvokļa. 
P.BALZĀNS. Saņēmuši brīdinājumu, A.G. ar tēvu ieradās domē. Lūdza neizlikt un apsolīja, 
ka dzīvokli sakops. Ierosinu dot viņiem laiku dzīvokļa sakārtošanai. 
K.TINAMAGOMEDOVA. Dosim mēnesi laika. Ja netiks sakārtots, tad rīkosimies tālāk. 
J.KRŪZE. Tas ir pašvaldības īpašums, kura vērtība ir samazināta uz pusi. Nevajag situāciju 
vilkt garumā. Tomēr pozitīvi ir tas, ka maksājumi par dzīvokli tiek veikti, esošais parāds ir 
neliels. 
I.ROZE ierosina dot divus mēnešus laika dzīvokļa sakopšanai. 
B.BALZĀNS aicina balsot par to, lai dotu laiku A.G. un dēliem sakārtot dzīvokli l īdz 
2013.gada 1.februārim. 
 
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-1 (J.Krūze), DOME NOLEMJ: 
 
Dot laiku A. G. un viņa dēliem sakārtot un iespēju robežās izremontēt dzīvokli Kadagā X– 
XX l īdz 2013.gada 1.februārim. 
 
 

22.Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 
 

Ziņo V.SALENIECE. Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas izbeigts SIA „Balti 
Tehnika” maksātnespējas process sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu. SIA izslēgta no 
komercreģistra. 
SIA „Balti Tehnika” laika periodā no 31.03.2009. līdz 15.08.2011. ir izveidojies nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu LVL 2354,35 apmērā, kas sastāv no 
pamatparāda LVL 2342,18 un nokavējuma naudas LVL 12,17. 
Saskaņā ar likumu nepieciešams dzēst SIA „Balti Tehnika” nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts, kas atbalstīts arī Finanšu komitejā. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 225 „Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 225 parakstīšanai. 

 
23.Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 
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Ziņo A.DUNDURS. Jautājums izskatīts Finanšu komitejas sēdē. Summa, par kuru 
pamatkapitāls palielināms, ir koriģēta un saskaņota ar finansisti un I. Komisari.  
 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 226 „Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 226 parakstīšanai. 
 

24.Par SIA „Garkalnes Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 
 

A.DUNDURS. Finanšu komitejā lēmumprojekts ir izskatīts un atbalstīts. 
G.KRIEVS. Ādažu novada domes 2012.gada 24.janvāra lēmumā Nr. 11 „Par projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” programmas finanšu plānu un 
pamatkapitāla palielināšanu”, nepieciešams izdarīt grozījumus, nemainot attiecināmo izmaksu 
kopējo summu. Jāparedz, ka Ādažu novada dome ieguldīs SIA „Garkalnes ūdens” 
pamatkapitālā 2012.gadā ne vairāk kā Ls 21 478  (divdesmit viens tūkstotis četri simti 
septiņdesmit astoņi lati), jo šogad vairāk nav plānots tērēt, un neizmantoto daļu pārcelt uz 
nākamo gadu.  
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 227 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 
24.janvāra lēmumā Nr. 11„Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Baltezerā” programmas finanšu plānu un pamatkapitāla palielināšanu”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 227 parakstīšanai. 
 
25. Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA 

„Ādažu Ūdens” ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai: 
 

25.1. Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30A nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
 
Ziņo E.KĀPA. Lēmumprojekts šādā redakcijā atbalstīts Finanšu komitejā. 
 
 Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 228 „Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30A nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 228 parakstīšanai. 
 

25.2. Par nekustamā īpašuma „Centra attīr īšanas ietaises” nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 

 
Ziņo E.KĀPA. Lēmumprojekts akceptēts Finanšu komitejā. SIA „Ādažu ūdens” lūdz nodot šo 
īpašumu lietošanā uz 10 gadiem, lai varētu ierakstīt zemesgrāmatā SIA piederošās ēkas, kā 
paredz projekta noteikumi. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 



13 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 229 „Par nekustamā īpašuma „Centra attīrīšanas 
ietaises” nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 229 parakstīšanai. 
 

25.3. Par nekustamā  īpašuma Attekas ielā 16 daļas  nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā 

 
Ziņo E.KĀPA. Lēmumprojekts atbalstīts Finanšu komitejā. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 230 „Par nekustamā īpašuma Attekas ielā 16 daļas  
nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 230 parakstīšanai. 
 

25.4. Par nekustamā īpašuma „Kadagas attīr īšanas ietaises” nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 

 
Ziņo E.KĀPA. Par šo lēmumprojektu Finanšu komitejā tika daudz diskutēts. No SIA „Ādažu 
Ūdens” saņemts priekšlikums papildināt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi- „lai 
nodrošinātu attīrīšanas ietaišu rekultivāciju” ar „un glabātu lielgabarīta celtniecības un 
remonta materiālus”. 
J.RUKS iebilst – ja grib veidot noliktavu, tas nav jādara rekultivācijai paredzētā vietā. 
Pēc diskusijas deputāti nolemj SIA „Ādažu Ūdens” priekšlikumu noraidīt un lēmumprojektu 
atstāt esošajā redakcijā, paredzot, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir „lai nodrošinātu 
attīrīšanas ietaišu rekultivāciju”. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 231 „Par nekustamā īpašuma „Kadagas attīrīšanas 
ietaises” nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 231 parakstīšanai. 
 
 

25.5. Par nekustamā īpašuma Krastupes ielā 6 nodošanu bezatlīdzības lietošanā 
 

Ziņo E.KĀPA. Lēmumprojekts atbalstīts Finanšu komitejā. Uz šīs zemes atrodas jaunas 
„Ādažu Ūdens” būves, kas drīz tiks nodots ekspluatācijā un nodrošinās Ādažu dzeramā ūdens 
sistēmas darbību. Nepieciešams līgumu slēgt uz 10 gadiem, lai būves uz SIA vārda ierakstītu  
zemesgrāmatā. 
 
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 232 „Par nekustamā īpašuma Krastupes ielā 6 nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 232 parakstīšanai. 
 

25.6. Par nekustamā īpašuma  „Kadagas katlu māja” da ļas nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā 

 
Ziņo E.KĀPA. Lēmumprojekts atbalstīts Finanšu komitejā.  
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Plkst.16.00. K.Tinamagomedova atstāj domes sēdi. 
 
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-nav, DOME NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 233 „Par nekustamā īpašuma „Kadagas katlu māja” 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 233 parakstīšanai. 
 
 

26.Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā 
 

Ziņo G.PORIETIS. SIA „Ādažu ūdens” īstenotā ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības 
projekta sekmīgai realizācijai SIA „Ādažu Ūdens” ir nepieciešams aizņēmums kredītiestādē 
110 000,00 (viens simts desmit tūkstoši) latu apmērā, lai veiktu pēdējos maksājumus par 
būvniecības un būvuzraudzības līgumiem, jo noslēguma maksājumu no Kohēzijas fonda un 
valsts budžeta SIA „Ādažu Ūdens” varēs saņemt tikai pēc projekta īstenošanas un pēdējā 
maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas. Paredzēts, ka aizdevumu varētu izsniegt Valsts 
kase. Šis jautājums ar I.Komisari ir saskaņots. Tādējādi domei:1) jāapstiprina grozījumi 
Ādažu novada pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā; 2) jālemj par galvojuma sniegšanu  
SIA „Ādažu Ūdens”, kurā pašvaldībai ir 100% kapitāla daļas, par Ls 110’000 (viens simts 
desmit tūkstoši latu) apmērā aizņēmumam Valsts kasē ar Valsts kases noteikto gada procentu 
likmi, projekta ES KF „Ūdenssaimniecības  pakalpojumu attīstība  Ādažos” pabeigšanai uz 9 
mēnešiem ar atlikto pamatmaksājumu līdz 2013.gada augustam (ieskaitot), aizņēmumu 
garantējot ar pašvaldības budžetu; 3) jālūdz Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu 
saskaņošanas pastāvīgajai komisijai apstiprināt grozījumus Ādažu novada pašvaldības finanšu 
stabilizācijas projektā. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-2 (A.Keiša, A.Brūvers), DOME 
NOLEMJ: 
 

1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 234 „Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 234 parakstīšanai. 

 
 

27.Par komiteju un domes sēdēm decembrī 
 
P.BALZĀNS informē deputātus par sēžu norisi decembrī: 
4. decembrī plkst. 14.00 – Attīstības komitejas sēde, 
5.decembrī plkst. 15.00 – Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde/Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde, 
11.decembrī – Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēde, 
18.decembrī – domes sēde. 
Deputāti pieņem informāciju zināšanai. 
 
 

28. J. Duka iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu 
 

P.BALZĀNS informē par deputāta J.Duka 26.12.2012. iesniegumu par deputāta mandāta 
nolikšanu. Ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts. 
 
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm PAR, PRET-nav, ATTURAS-1 (J.Duks), DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt lēmuma projektu Nr. 235 „Par deputāta pilnvaru nolikšanu”. 
2. Sagatavot lēmuma projektu Nr. 235 parakstīšanai. 

 
Sēde slēgta 2012.gada 27.novembrī, plkst. 16.25. 

 
Domes priekšsēdētāja vietnieks                        

P.Balzāns 
       
 
Domes sēdes protokolētāja                                                       

K.Kurzemniece    
 
Protokols parakstīts 2012.gada ___.novembrī 
 
 
 


