
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 25.oktobrī                     Nr.17 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks P.BALZĀNS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti 1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), V.KLEBEKO (S), J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), 

P.PULTRAKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V) (no plkst. 14.04). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA); 

(neattaisnotu iemeslu dēļ): I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: S.GRĪNBERGS, I.HENILANE, E.KĀPA, V.KUKK, S.MŪZE, 

G.PORIETIS, V.SALENIECE, A.VAIVADE, A.ZĒBERGS. 

citi: Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE, SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis 

A.DUNDURS, Ādažu novada domes Sociālā dienesta vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

P.BALZĀNS ierosina papildināt domes sēdes darba kārtību ar 30.jautājumu “Par 

grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības 

laukuma attīstības darba grupas izveidošanu””, kā arī aicina apstiprināt to. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 25.oktobra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par Ādažu novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.174 „Par SIA „Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” izpildes gaitu. 

3. Par Iļķenes ceļa nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā. 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumu. 

5. Par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 

pakalpojuma nodrošināšanai”. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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6. Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma 

piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā” projektu. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 

50 un Draudzības ielā 52. 

8. Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu ielā 9  detālplānojuma 

projekta apstiprināšanu. 

9. Par nekustamo īpašumu “Jaunkārkli”, “Kārkli” un “Ādažu novada meži” 

detālplānojuma atcelšanu. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1A un 

Gaujas ielā 3. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Silmači-2” un “Dadiņas”. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Katlapu 

ielā 3. 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli”. 

14. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Boķi” zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

15. Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 

„Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai 

piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību”. 

16. Par videi draudzīgu pārvietošanās veidu un līdzekļu izmantošanas iespējām Ādažu 

novadā. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

17. Par Ādažu novada ielu apgaismojuma rekonstrukciju. 

18. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā. 

19. Par grozījumiem lēmumā par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

20. Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

22. Zemes jautājumi. 

23. Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi. 

24. Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi. 

25. Par grozījumiem noteikumos “Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība 

Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem”. 

V. Citi jautājumi: 

26. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

27. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos. 

28. Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu valdījumā. 

29. Par apbalvojumu. 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par 

tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu”. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildot domes š.g. 26.jūlija lēmumu Nr.151 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumiem”, ir noslēgta vienošanās ar privātpersonu par tās finanšu ieguldījumu 

veikšanas kārtību dubultās virsmas apstrādei pašvaldības grants ceļa posmam no autoceļa 

V50 Baltezers–Āņi–Lapmežciems, līdz Jaungožu ielai (Āņu ciemā), uz kuras atrodas 

sabiedriskā transporta pieturvieta un apgriešanās laukums. 

2. Dome savā š.g. 27.septembra lēmumā Nr.180 “Par projekta „Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 
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vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanu” noteica, ka līdz š.g. 31.oktobrim Centrālajā 

finanšu un līgumu aģentūrā ir jāiesniedz projekta iesniegums “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 

vides uzlabošanai Ādažu novadā”. Sakarā ar jauniem nosacījumiem iesnieguma 

noformēšanā, projekta iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz š.g. 1.decembrim. 

3. Būvvalde sagatavoja atzinumu ar 84 būvobjektiem, kuriem līdz 2010.gadam (ieskaitot) 

tika izsniegtas būvatļaujas. Dome atkārtoti informēja īpašniekus par viņu pienākumiem 

būvju nodošanai ekspluatācijā, kā rezultātā līdz š.g. 17.oktobrim 56 īpašnieki (67% no 

atzinumā minētajiem) lūdza būvatļaujas pagarināšanu. Domei līdz 2022.gada 1.oktobrim 

nav tiesiska pamata piemērot nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā būvei, kuras 

būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums.  

4. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra apstiprināja 3 pašvaldības pieteiktos projektus: 

4.1. “Gaujas 16 energoefektivitāte” (kopējās izmaksas 220478 EUR, no tā domes 

finansējums 114478 EUR (52%)); 

4.2. “Ādažu PII energoefektivitāte” (kopējās izmaksas 559364 EUR, no tā domes 

finansējums 108364 EUR (19%); 

4.3. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” 

(kopējās izmaksas 112172 EUR, domei nav jāfinansē). 

5. Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padome š.g. 12.oktobrī nolēma piešķirt domei aizņēmumu 341860 EUR apmērā projekta 

“Jaunas izglītības iestādes projektēšana un ar to saistītie inženiertehniskās uzraudzības 

pakalpojumi” finansēšanai. 

6. Kadagas un Ādažu ciemos ir uzstādīti jauni un drošības prasībām atbilstoši bērnu 

rotaļlaukumi, kā arī ir piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 1163,39 EUR bērnu 

rotaļlaukuma remontam Ūbeļu ielā. 

7. SIA “Katleri” veica tilta pār Gauju (Kadagas tilts) remontu, tai skaitā nogāžu pie tilta 

balstiem un lietus kanalizācijas atjaunošanu, pilnībā novēršot VAS “Latvijas valsts ceļi” 

tilta stāvokļa apsekošanas aktā norādītos trūkumus. 

8. SIA “Civita” iesniedza tiesā prasību pret domi, lai atceltu pakalpojuma līguma izbeigšanu 

un atzītu to par izpildītu, kā arī piedzītu no domes līgumsummu 11789 EUR, papilddarbu 

summu 4295 EUR, līgumsodu 1178 EUR, tiesāšanās izdevumus 420 EUR un vēl 6 % no 

visas piedzenamās summas. 

9. Valsts kontroles veiktās revīzijas materiāli (tai skaitā par Ādažu novadu) publicēti vietnē: 

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-34_2015/3.3.-revizijas-

zinojums-sgp-2015_publicesanai.pdf. 

10. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pieprasīja domes saistošos 

noteikumus par 2016.gada budžetu un visus tā pielikumus, lai ieteiktu kā labāko paraugu 

citām pašvaldībām. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par Ādažu novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.174 „Par SIA „Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” izpildes gaitu 

 (A.Dundurs) 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanas projekta ietvaros notiek projektēšanas 

darbi, būvkonstrukcijas daļā konstatētas nepilnības ir novērstas, projekta dokumentāciju plāno 

sagatavot līdz š.g. 3.novembrim, sagatavotais līguma projekts ir iesniegts saskaņošanai 

Juridiskajai un iepirkuma daļai. 

Plkst. 14.04 N.ZVIEDRIS piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-34_2015/3.3.-revizijas-zinojums-sgp-2015_publicesanai.pdf
http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2015/2.4.1-34_2015/3.3.-revizijas-zinojums-sgp-2015_publicesanai.pdf
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Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par Iļķenes ceļa nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā 

 (V.Bulāns) 

Attīstības komitejas š.g. 11.oktobra sēdē (turpmāk – sēde) tika izskatīts jautājums par 

sadarbību ar Aizsardzības ministriju (turpmāk – ministrija). Informē, ka Ministru kabinets 

konceptuāli atbalstīja Iļķenes ceļa nodošanu ministrijas valdījumā. Sēdē piedalījās ministrijas 

pārstāvji un tika izskatīti satiksmes organizācijas alternatīvi varianti. Informē, ka š.g. 

31.oktobrī plānota tikšanās ar Iļķenes ciema iedzīvotājiem, lai noskaidrotu viņu viedokli. 

Ierosina pārcelt jautājuma izskatīšanu un domes š.g. 22.novembra sēdi, kad tiks apkopoti 

iedzīvotāju viedokļi, kā arī jautājums tiks saskaņots ar ministriju. 

J.ANTONOVS, V.BULĀNS, E.PLŪMĪTE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.07.20 

– 0.11.43] par: 

1. Vecštāles ceļa finansēšanu (plānots, ka finansējums tiks paredzēts ministrijas 

budžetā); 

2. ministrijas ieceri būvēt sporta stadionu ārpus garnizona teritorijas; 

3. sadarbību ar ministriju un garnizona pārstāvjiem. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Precizēt Aizsardzības ministrijas ieceri par stadiona būvēšanu ārpus garnizona 

teritorijas. 

4.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikumu 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.18 „Ādažu novada pašvaldības Sociālā dienesta nolikums” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma 

nodrošināšanai” 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.28/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes 

vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”” un sagatavot tos parakstīšanai.  

6.§ 

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma 

piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā” projektu 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.29/2016 „Saistošie noteikumi par aprūpes mājās 

pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā” un sagatavot tos 

parakstīšanai.  



 5 

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 

50 un Draudzības ielā 52 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.199 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

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

8.§ 

Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un Priežu ielā 9  detālplānojuma 

projekta apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.200 „Par nekustamo īpašumu “Marikas”, “Lejasgundegas” un 

Priežu ielā 9 detālplānojuma projekta apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.  

9.§ 

Par nekustamo īpašumu “Jaunkārkli”, “Kārkli” un “Ādažu novada meži” 

detālplānojuma atcelšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.201 „Par nekustamo īpašumu “Jaunkārkli”, “Kārkli” un “Ādažu 

novada meži” detālplānojuma atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai.  

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta ielā 1A un 

Gaujas ielā 3 

 (S.Grīnbergs) 

V.BULĀNS ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu un skatīt to kontekstā ar tirdzniecības 

laukuma attīstību. 

S.GRĪNBERGS informē, ka īpašnieks neatbalsta ceļa, kas savieno Pasta ielu ar tirdzniecības 

laukumu, izveidošanu savā īpašumā. 

V.BULĀNS ierosina organizēt tikšanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu.  

2. Turpināt izskatīt jautājumu kontekstā ar tirdzniecības laukuma attīstību. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Silmači-2” un “Dadiņas” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.202 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Silmači-2” un “Dadiņas”” un sagatavot to parakstīšanai.  

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Katlapu ielā 3 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.203 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Katlapu ielā 1 un Katlapu ielā 3” un sagatavot to parakstīšanai.  

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunkārkli” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.204 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Jaunkārkli”” un sagatavot to parakstīšanai.  

14.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā “Boķi” zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.205 „Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Boķi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par videi draudzīgu pārvietošanās veidu un līdzekļu izmantošanas iespējām Ādažu 

novadā 

 (A.Zēbergs) 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktā pašvaldībām ir noteikta autonomās 

funkcija – gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, 

ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai 

lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un 

uzturēšana). Dome 2015.gada 22.septembrī pieņēma lēmumu Nr.184 “Par Ādažu novada 

ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības plānu 2015.-2020.gadam”, apstiprinot Ādažu novada 

ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2015.-2020.g. īstenošanas plānu, kurā tika noteikts 

uzdevums – Videi draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, kura izpildes ietvaros bija jāveic 

esošās situācijas analīze (t.sk. transporta kustība un ceļu stāvoklis), efektīvāko pārvietošanas 

veidu noteikšana dažādos maršrutos. Ir sagatavots pārskats “Videi draudzīgu pārvietošanās 

veidu analīze Ādažu novadā” (pielikumā), kas tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas 

š.g. 11.oktobra sēdē, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt pārskatu “Videi draudzīgu pārvietošanās veidu analīze Ādažu 

novadā” (1.pielikums). 

2. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas energopārvaldniekam pastāvīgi veikt 

videi draudzīgu pārvietošanās veidu un līdzekļu izmantošanas iespēju pielietojamības 

Ādažu novadā priekšlikumu sagatavošanu un iesniegšanu izskatīšanai domei. 

15.§ 

Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 

„Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo 

zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.30/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 

25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu 

novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtību”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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17.§ 

Par Ādažu novada ielu apgaismojuma rekonstrukciju 

 (A.Zēbergs) 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu; ielu, 

laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošanu. Ielu apgaismojums 

paaugstina cilvēku un transporta pārvietošanās drošību, kā arī nodrošina darba – pārvietošanās 

intensitāti. Apdzīvotās vietās ir būtiski nodrošināt pietiekamu redzamību uz ceļiem, lai 

izvairītos no avārijas situācijām, kā arī paaugstināt iedzīvotāju drošību diennakts tumšajā 

laikā. Visi iepriekš minētie iemesli ir būtiski, veidojot sakārtotu, efektīvu un draudzīgu vidi 

novadā. Ir veikta Ādažu novada ielu pašreizējās apgaismojuma sistēmas apsekošana un 

stāvokļa novērtēšana un aranžēšana tās rekonstrukcijas secībā, vairākos posmos, astoņu gadu 

laikā, paredzot, ka ikgadējais darbu apjoms būtu aptuveni 100000 EUR. Ādažu novada ielu 

apgaismojuma sistēmas rekonstrukcijai nepieciešamo faktisko darbu apjoma izmaksas ir 

aptuveni 770000 EUR. Kopā ar projektēšanas izdevumiem kopējās izmaksas veidos aptuveni 

870000 EUR. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 

to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 11.oktobra sēdē un 

Finanšu komitejas š.g. 18.oktobra sēdē, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Konceptuāli atbalstīt Ādažu novada ielu apgaismojuma rekonstrukcijas plānu 

(2.pielikums). 

2. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam plānā iekļauto pasākumu 

izpildei nepieciešamos finanšu līdzekļus paredzēt kārtējā gada budžeta projekta tāmē. 

3. Uzdot domes energopārvaldniekam līdz katra gada oktobrim iesniegt domei 

apstiprināšanai Ādažu novada ielu apgaismojuma rekonstrukcijas plāna aktualizēto 

redakciju. 

18.§ 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā 

 (D.Dumpe) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.206 „Par izmaiņām Ādažu vidusskolas pedagogu darba samaksā” 

un sagatavot to parakstīšanai.  

19.§ 

Par grozījumiem lēmumā par maksas pakalpojumu un nomas maksas noteikšanu 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

 (A.Vaivade) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.207 „Par grozījumiem lēmumā par maksas pakalpojumu un nomas 

maksas noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

20.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.31/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.2/2016 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2016.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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S.MŪZE ziņo par pašvaldības 2016.gada budžeta izpildi uz š.g. 30.septembri. 

P.BALZĀNS, S.MŪZE, A.KEIŠA, K.DĀVIDSONE debatē [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 0.35.32 – 0.37.00] par finansējuma plānošanu pabalstiem un plāna izpildi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (A.Vaivade) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.208 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

22.1. Par SIA „Promobius” iesniegumu 

SIA „Promobius” (turpmāk – SIA), juridiskā adrese: Attekas iela 6A, Ādaži, Ādažu novads, 

valdes locekle Iveta Krūze savā š.g. 3.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4641) lūdz 

pagarināt starp domi un SIA noslēgto zemes nomas līgumu Nr.JUR 2011-08/430 uz 10 

gadiem, pamatojoties uz nomas līguma 2.2.apakšpunktu, kas paredz, ka līguma termiņš var 

tikt mainīts, pusēm par to rakstveida vienojoties. kā Jautājums tika izskatīts un atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 18.oktobra sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA)), „pret” – 3 

(V.KLEBEKO (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS), „atturas” – 3 (J.ANTONOVS (S), 

A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), E.PLŪMĪTE (ZZS)), DOME NOLEMJ: 

Nepagarināt starp Ādažu novada domi un SIA „Promobius” noslēgto zemes nomas 

līgumu Nr.JUR 2011-08/430 (ar 2014.gada 31.oktobra vienošanos Nr.JUR 2014-10/908 

par līguma grozīšanu) ūdenssporta nodarbību organizēšanai.  

A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.KĀPA, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, E.PLŪMĪTE debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.40.49 – 0.44.36] par: 

1. iesnieguma noraidīšanas iemesliem; 

2. nomas maksas noteikšanas kārtību, ierosinot noteikt augstāko nomas cenu [Piezīme: 

izskatot darba kārtības 15.jautājumu, dome vienbalsīgi pieņēma saistošos noteikumus 

Nr.30/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra saistošajos 

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

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību””, kas 

nosaka pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas 

kārtību]; 

3. nepieciešamību SIA novākt tai piederošo būvi un trošu trasi, ja zemes nomas līguma 

pagarināšana netiks atbalstīta; 

4. ierosinājumu izskatīt jautājumu domes nākamajā sēdē. 

Plkst. 14.45 N.ZVIEDRIS atstāj sēdi. 

22.2. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā 

1. Krievijas Federācijas pilsone V.T., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 27.septembra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4536) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums) iela 

(numurs), Ādaži, Ādažu nov., apbūvēta zemesgabala 0,1987 ha platībā reģistrācijai 
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zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI. nodaļas 

prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, ka arī to, ka jautājums tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.oktobra sēdē, 

atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ:         

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone V.T., dzimusi (dzimšanas dati), iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., apbūvētu 

zemesgabalu 0,1987 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) 

dzīvojamās mājas uzturēšanai, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.    

2. Ukrainas pilsoņa V.K., dzīvojoša (adrese), pilnvarotā persona O.K. savā š.g. 26.septembra 

iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4517) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma 

(nosaukums) iela (numurs), Kadaga, Ādažu nov., apbūvēta zemesgabala 0,4207 ha platībā 

reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un 

ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

VI. nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību, ka arī to, ka 

jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 18.oktobra sēdē, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:         

Piekrist, ka Ukrainas pilsonis V.K., dzimis (dzimšanas dati), iegūst īpašumā nekustamā 

īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Kadaga, Ādažu nov. zemesgabalu 0,4207 ha 

platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) dzīvojamās mājas uzturēšanai, 

nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.   

3. Latvijas Republikas nepilsonis A.K., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 11.oktobra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4824) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums), Ādažu 

novadā, neapbūvēta zemesgabala 0,3033 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar 

likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties 

uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI. nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību, ka arī to, ka jautājums tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

18.oktobra sēdē, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis A.K., (personas kods), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov. (bij. nosaukums 

(nosaukums), Ādažu nov.) zemesgabalu 0,3033 ha platībā (zemes vienības kadastra 

apzīmējums 80440110135) dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai, nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.   

22.3. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu 

Dome, izvērtējot Valsts zemes dienesta š.g. 15.septembrī sniegto aktualizēto kadastra 

informāciju par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma „Kadaga 5”-44, Kadaga, Ādažu nov., 

telpu grupas ar kadastra apzīmējumu 80440050071001044, kopējo platību 46,1 m2,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Precizēt domes š.g. 26.jūlija lēmuma Nr.149 „Par dzīvokļa „Kadaga 5”-44 

atsavināšanu” lemjošās daļas 1.punktu un izteikt to jaunā redakcijā: “1. Nodot 

atsavināšanai Domei piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.44 „Kadaga 5”, 
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Kadaga, Ādažu novads (kadastra numurs 80449002287), ar kopējo platību 46,1 m2 un 

kopīpašuma 436/39791 domājamās daļas no būves un zemes.”. 

22.4. Par agrāk pieņemta lēmuma atcelšanu 

SIA „Taču būda” (turpmāk – SIA) valdes priekšsēdētāja Renāte Sliede savā š.g. 5.oktobra 

iesniegumā lūdz atcelt domes š.g. 23.augusta lēmumu par nekustamā īpašuma  „Jaunsalnieki” 

zemes daļas 0,2 ha platībā piešķiršanu nomā, sakarā ar to, ka izmainījusies SIA tālākie rīcības 

plāni. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Atcelt Ādažu novada domes š.g. 23.augusta sēdes protokola Nr.13 lēmuma 22.§ 

22.1.4.punktu par pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma „Jaunsalnieki” zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 004 0249 daļas 0,2 ha platībā piešķiršanu nomā 

SIA „Taču būda”. 

23.§ 

Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.209 „Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.210 „Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas 

komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par grozījumiem noteikumos “Personalizētu elektronisko biļešu saņemšanas kārtība 

Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.12 „Grozījumi noteikumos “Personalizētu elektronisko biļešu 

saņemšanas kārtība Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

Z.M., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 3.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4651-M) lūdz 

nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (nosaukums) iela 

(numurs) piekrītošās domājamās daļas no zemes, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 7.panta otro daļu. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.211 „Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 
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27.§ 

Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos 

 (E.Kāpa) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas š.g. 6.oktobra atzinumu 

par domes š.g. 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2016 „Grozījumi Ādažu novada 

domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums””, 

atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.212 „Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu valdījumā 

 (P.Sabļins) 

Dome š.g. 13.septembrī noslēdza līgumu par pašvaldībai piederošās ielas Gaujas ielas A 

pārbūves būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu izpildi (turpmāk – projekts), 

paredzot būvdarbu izpildi līdz 2017.gada rudenim, kura ietvaros tiks izbūvēts līdz 77 m garš 

Attekas ielas posms (turpmāk – nekustamais īpašums) no Gaujas ielas līdz nekustamā 

īpašuma “Attekas iela 6” sākuma robežai. Nekustamais īpašums atrodas uz autoceļa V46 un 

sastāv no zemes vienības 1.9 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 007 0379, un ir 

piekritīgs valstij. Saskaņā ar nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā esošo 

informāciju, īpašuma tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija, bet lietotājs saskaņā ar 

likuma „Par autoceļiem” 4.panta pirmo daļu ir VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC). 

Nekustamajā īpašumā ir izbūvēta koplietošanas iela un tai noteikts lietošanas mērķis – zeme 

dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā. Atbilstoši 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktam pašvaldības autonomā funkcija ir 

gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (tai skaitā ielu, ceļu 

un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana). Projekta sekmīgai īstenošanai 

nepieciešams iegūt nekustamo īpašumu pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietojumā, jo 

atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

2.pantam, publiskā persona nedrīkst ieguldīt savus finanšu līdzekļus citu personu īpašumā bez 

tiesiska pamata. Pārņemot nekustamo īpašumu valdījumā, dome varētu veikt tā 

rekonstrukciju, ka arī ikdienas uzturēšanu. 

V.BULĀNS, A.KEIŠA, P.SABĻINS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, E.PLŪMĪTE debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.58.24 – 1.04.39] par: 

1. ierosinājumu pārņemt pašvaldības īpašumā Attekas ielu visā tās garumā; 

2. Ministru kabineta noteikumu projektu, kas nosaka prasības īpašuma tiesiskajam 

valdītājam ielu, kas atrodas izglītības iestāžu tuvumā, sakārtošanai un uzturēšanai 

(P.Sabļins skaidro, ka LVC pienākums ir sakārtot Attekas ielu, izbūvējot ietvi un 

apgaismojumu līdz iebrauktuvei Ādažu Brīvās Valdorfa skolas teritorijā); 

3. nepieciešamību pārņemt valdījumā Attekas ielas posmu, lai izbūvētu Gaujas ielas A 

pārbūves būvprojektā paredzēto apļveida krustojumu. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (AR), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), V.KLEBEKO (S), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – nav, „atturas” – 3 (A.KEIŠA (neatkarīgā 

deputāte), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.213 „Par nekustamā īpašuma daļas pārņemšanu valdījumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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29.§ 

Par apbalvojumu 

 (G.Porietis) 

Š.g. septembrī ekspluatācijā tika nodots Ādažu novada pašvaldībai piederošs izglītības 

infrastruktūras objekts – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes daudzfunkcionāla zāle, kas ir 

vienīgā no jauna izbūvēta pašvaldības ēka pēdējo gadu laikā. Ēkas projektēšanas un 

būvniecības organizatorisko jautājumu atbildība tika uzdota Ādažu novada domes 

priekšsēdētāja otrajam vietniekam Artim Brūverim, kurš ar lielu atbildību un izlēmīgu rīcību 

nodrošināja būvniecības procesa izpildi augstā kvalitātē, atbilstoši tehniskajam projektam, 

būvdarbu grafikam un pašvaldības prasībām. Artis Brūvers veica projekta vadītājam noteiktos 

pienākumus, kas nav domes priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumi un nesaņēma par to 

nekādu atlīdzību. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz domes 2014.gada 22.aprīļa 

nolikuma „Ādažu novada pašvaldības Darba samaksas nolikums” 3.10.apakšpunktu un 

7.3.punktu, 

atklāti balsojot, ar 6 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (AR), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA)), „pret” – 4 (A.KEIŠA 

(neatkarīgā deputāte), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 

1 (V.KLEBEKO (S)), “nebalso” – 1 (A.BRŪVERS (RA)), DOME NOLEMJ: 

Apbalvot Ādažu novada domes priekšsēdētāja otro vietnieku Arti Brūveri ar naudas 

balvu EUR 300 apmērā. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra lēmumā Nr.18 „Par 

tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu” 

 (G.Porietis) 

Ziņo par ierosinājumu pagarināt Tirdzniecības laukuma attīstības darba grupai lēmumā 

noteikto darbu izpildes termiņu līdz š.g. 8.decembrim. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.214 „Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 26.janvāra 

lēmumā Nr.18 „Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas izveidošanu”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

 

Sēde slēgta 2016.gada 25.oktobrī, plkst. 15.17.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


