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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

2017.gada 28.martā                                            Nr.6 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

J.ANTONOVS (S) (no plkst. 16:22), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS, N.ZVIEDRIS (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, N.KRASNOVA, 

V.KUKK, S.MŪZE, M.ŠKETIKA, G.PORIETIS, A.VAIVADE. 

citi: Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore D.PUĶĪTE. 

Sēdi protokolē: Kancelejas lietvedības sekretāre Liene KAPITONOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes š.g. 28.marta sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Informācija par Gaujas svētkiem Ādažos. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu. 

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

3. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Volejbola federācija”. 

4. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Vieglatlētikas savienībā”. 

5. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Peldēšanas federācija”. 

6. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Orientēšanās federācija”. 

7. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Futbola federācija”. 

8. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Florbola savienība”. 

9. Par iestāšanos biedrībā „Latvijas Džudo federācijā”. 

10. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Cīņas federācija”. 

11. Par iestāšanos biedrībā  “Latvijas Basketbola savienībā”. 

12. Par atteikumu uzņemt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus 

rindas. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, Sa – Sadarbība, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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13. Par dalību ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs”. 

14. Par dalību ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

15. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Vectiltiņi” zemes vienības ar kad. apz. 

8044 004 0019 lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 

saņemšanu. 

16. Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Stelpes” detālplānojuma grozījumu 

projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

17. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu. 

18. Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

apstiprināšanu. 

19. Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Gaujas ielas sarkano līniju 

precizēšanai.  

20. Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 30 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu. 

21. Par nekustamo īpašumu Eimuru ciemā „Briljanti” un „Vējiņi” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu. 

22. Par lēmuma par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jaunkārkli” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu precizēšanu. 

23. Par kopprojektu „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana 

Lielajam Baltezeram”. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

24. Par telpu nomu futbola nodarbībām. 

25. Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Mūzikas un dejas 

mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 

26. Par konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2017” nolikumu. 

27. Zemes jautājumi. 

28. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

29. Par „Alderu krastmala” daļas piešķiršanu nomā. 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu. 

31. Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu. 

32. Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 

19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību 

Ādažu novadā”. 

33. Par Juridiskās un iepirkuma daļas reglamentu. 

34. Par pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas nolikumu. 

35. Par grozījumiem 23.08.2016. lēmumā Nr.170 “Par transportlīdzekļu izmantošanu 

Ādažu novada pašvaldībā”. 

36. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos “Par 

informācijas uzturēšanu Ādažu novada pašvaldības mājaslapā”. 

37. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

38. Par kokmateriāla atsavināšanu. 

V. Citi jautājumi: 

39. Par SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa J.Krūzes pilnvaru pagarinājumu. 

40. Par SIA “Ādažu Ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru pagarinājumu. 

41. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 22.novembra lēmumā Nr.232 

“Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”. 

42. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”. 
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43. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumā Nr. 209 

“Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi”. 

44. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumā Nr.13 “Par 

lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu”. 

45. Par sadarbības līguma noslēgšanu. 

46. Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Lindas iela 2” un 

“Lindas iela 4”. 

47. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

48. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības. 

49. Par amatu savienošanas atļauju. 

50. Par amatu savienošanas atļauju. 

51. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu. 

52. Par darba grupas izveidi. 

53. Par pieredzes apmaiņas vizīti. 

1.§ 

Informācija par Gaujas svētkiem Ādažos 

 (L.Tiļuga) 

Prezentācija (1.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Domes 28.02.2017. lēmums Nr.45 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” ir 

izpildīts - noslēgts 31 līgums ar personām par mazdārziņu nomu. 

2. Domes 28.02.2017. lēmums Nr.43 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” ir 

izpildīts daļā par vienošanās noslēgšanu ar personu pirms projekta “Ūdensapgādes un 

kanalizācijas tīklu izbūve Skuju un Gaujmalas ielās” būvdarbu uzsākšanas. 

3. Domes 28.02.2017. lēmums Nr.46 “Par papildinājumiem sadarbības līgumā par 

koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību” ir izpildīts daļā 

par sadarbības līguma grozījumu projekta sagatavošanu. 

4. Domes 28.02.2017. protokollēmums Nr.27.§1. ir izpildīts – ar personu noslēgts līgums 

par zemes starpgabala nomu 0,036 ha platībā. 

5. Domes 28.02.2017. protokollēmums Nr.27.§2. ir izpildīts - ar SIA „DIVI S” noslēgts 

līgums par īpašuma „Vējpriedes” daļas 100 m2 platībā nomu sporta apmācības centra 

un inventāra nomas punkta ierīkošanai. 

6. Attiecībā uz Domes 24.01.2017. lēmuma Nr.12 “Par būvju bezatlīdzības lietošanas 

līguma pagarinājumu“ izpildi jautājumā par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 

ēkas turpmāko lietošanu, 08.03.2017. tika saņemts e-pasts no Aizsardzības ministrijas 

valsts sekretāra vietnieka A.Puriņa, ka tiek gatavots Ministru kabineta rīkojuma projekts 

par atļauju  ministrijai slēgt garāka termiņa līgumu ar domi. 

7. ĀMMS sekmīgi licencēja 12 mācību programmas. Kopā licencētas visas 15 

programmas. 

8. Latvijas Komponistu savienība izteica pateicību mūzikas jaunrades konkursa 

“Skaņuraksti Ādažos 2017” veidotājiem - Domei, ĀMMS, tās direktorei I.Patmalnikai 

un profesionālās ievirzes izglītības skolotājai A.Veismanei par lielo ieguldījumu 

Latvijas mūzikas dzīves bagātināšanā, ietekmēšanā un veidošanā.  
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9. Tradicionāli gada sākumā iedzīvotāji steidz nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Līdz 

22.03.2017. nodoklis nomaksāts jau aptuveni 40% apmērā no plānotā. Detalizēta 

informācija par domes budžeta izpildes gaitu tiks sniegta domes sēdē aprīlī. 

10. Pašvaldības policija no 23.februāra līdz 23.martam ieradās uz 238  izsaukumiem, 

sniedza palīdzību 3 personām, notvēra 5 klaiņojošus mājdzīvniekus un sastādīja 21 

protokolu (pirms mēneša, attiecīgi - 205, 2, 6, 43). 

11. Būvvalde veica tās apmeklētāju brīvprātīgu aptauju par saņemto pakalpojumu kvalitāti. 

Trīs mēnešu laikā saņemta 21 (!) anketa. Klienti ierosina pilnveidot Būvvaldes e-

pakalpojumus, uzlabot pieejamību Būvvaldes arhīva materiāliem un rīkoties izlēmīgāk, 

veicot būvniecības noteikumu kontroli. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Volejbola federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.51 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Volejbola federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.52 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienībā”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Peldēšanas federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.53 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Peldēšanas federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Orientēšanās federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.54 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Orientēšanās federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Futbola federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.55 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Futbola federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Florbola federācija” 
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 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.56 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Florbola federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

9.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Džudo federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.57 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Džudo federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Cīņas federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.58 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Cīņas federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Basketbola federācija” 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.59 “Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Basketbola federācija”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par atteikumu uzņemt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas 

 (I.Briede) 

Informē par sagatavoto lēmuma projektu par atteikumu uzņemt bērnu pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē ārpus rindas, tomēr aicina deputātus izvērtēt savu balsojumu un ierosina 

atbalstīt bērna uzņemšanu iestādē ārpus rindas. 

E.KĀPA norāda, ka lēmums par ārpus kārtas uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē ir prettiesisks. 

P.BALZĀNS, E,KĀPA, N.KRASNOVA, M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 29:22 – 28:50] par: 

 1. līdzfinansējuma pieejamību privātās izglītības iestādes apmeklēšanai; 

 2. iekšējām privātās izglītības iestādes problēmām. 

M.SPRINDŽUKS aicina balsot par atteikumu uzņemt bērnu pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādē ārpus rindas. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), 

J.VEINBERGS,), “pret” – 6 (P.BALZĀNS (RA), L.PUMPURE (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS),  N.ZVIEDRIS (V) ) “atturas” – 

1 ( P.PULTRAKS(RA)), DOME NOLEMJ: 

Lēmuma “Par atteikumu uzņemt bērnu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ārpus 

rindas” projekts nav pieņemts. 
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M.SPRINDŽUKS aicina balsot par ārpus kārtas uzņemšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādē. 

E.KĀPA norāda, ka šāds lēmums ir prettiesisks. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” ( P.BALZĀNS (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), 

L.PUMPURE (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS 

(ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), “pret”-6 (V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

J.NEILANDS (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), J.VEINBERGS,), “atturas”- 

1(P.PULTRAKS(RA)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.60 “Par ārpus kārtas uzņemšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

13.§ 

Par dalību ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” 

 (I.Briede) 

Pamatojoties uz Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) 2016.gada 2.augusta 

vēstuli Nr.1.-2/3116 “Uzaicinājums piedalīties Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta 

mērķa “Uzlabot pieeju karjeram atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības 

iestādēs” projekta īstenošanā laikā no 2016. līdz 2020.gadam”, Pierīgas izglītības, kultūras un 

sporta pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) nolikuma 2.1.10.punktu un Ādažu novada attīstības 

programmas 2016.-2022.gadam prioritātē (VTP9) noteikto pasākumu kopumu (pieejama un 

kvalitatīva izglītība), dome ir deleģējusi Pārvaldi būt par projekta sadarbības partneri, slēdzot 

attiecīgu Sadarbības partnera Apliecinājumu un Sadarbības līgumu ar Valsts izglītības 

attīstības aģentūru.  

Projekta ietvaros paredzēta karjeras atbalsta sistēmas izveide, nodrošinot pedagogu karjeras 

konsultantu darba samaksu (atbilstoši attiecībai viens pedagogs karjeras konsultants uz 700 

izglītojamiem 2017.gadā un viens pedagogs karjeras konsultants uz 600 izglītojamiem 

2020.gadā). Projekta ietvaros Ādažu vidusskolai plānotas divas pedagoga karjeras konsultanta 

slodzes.  

Ādažu vidusskolā šobrīd strādā divi pedagogi, kuriem ir karjeras konsultanta kvalifikācija, kas 

ir obligāts nosacījums, lai saņemtu ESF finansējumu. Mācību gada ietvaros ir izstrādāts 

plānoto karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns izglītojamajiem.  

Pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijai nav nepieciešams, jo no kopējā apstiprinātā 

finansējuma (23 milj. EUR) 85% būs Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% - valsts 

budžeta līdzfinansējums. 

Diemžēl projekta uzsākšanas termiņi jau vairākkārt ir pārcelti, arī sadarbības līgums par 

projekta īstenošanu starp VIAA un Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi šobrīd nav 

noslēgts, taču sarunās ar VIAA ir panākta vienošanās , ka marta mēneša laikā reāla darbība 

tiks uzsākta. 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

4. punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. un 61. pantu, kā arī to, ka jautājums tika 

izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā š.g. 8.martā, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Ādažu vidusskolas dalību ESF projektā “Karjeras 

atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. 

2. Sniegt domes kompetencē esošu informāciju Pārvaldei pēc pieprasījuma sekmīgai 

projekta īstenošanai. 
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3. Noteikt, ka atbildīgais par nolēmuma 2.punktā norādīto uzdevumu izpildi domē ir 

izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Ādažu vidusskolā – vidusskolas 

direktors. 

4. Uzdot domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam projekta izpildes kontroli. 

14.§ 

Par dalību ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 

 (I.Briede) 

Pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) š.g. 10.februāra vēstuli 

Nr.4.1-08.2/22 “Par pašvaldības pārstāvja deleģēšanu projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (turpmāk – projekts) (reģ. Nr.ĀND/1-

18/17/492) un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam prioritātē (VTP9) 

noteikto pasākumu kopumu (pieejama un kvalitatīva izglītība), domei ir lietderīgi piedalīties 

projektā kā sadarbības partnerim.  

Projekta specifiskā atbalsta mērķis ir palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm 

izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai: 

1) 1.-4.klašu izglītojamajiem ar mācību grūtībām; 

2) izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, t.sk., paredzot agrīnu mācīšanās 

traucējumu, tādu kā disleksija, disgrāfija un diskalkulija priekšdiagnostiku, vienlaikus 

nodrošinot atbilstošu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi darbam ar 

mācīšanās traucējumu diagnostikas testiem un monitoringu, kā arī kompetenču 

attīstībai; 

3) izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, t.sk., sagatavošanai mācību priekšmetu 

olimpiādēm un konkursiem; 

4) neformālās izglītības pasākumu īstenošanai, t.sk., interešu izglītības programmu, 

vasaras nometņu, konkursu, semināru, projektu, u.c. aktivitāšu īstenošanai, paredzot 

iesaistīt ne mazāk kā 80% no projektā iesaistīto izglītības iestāžu 1.-6.klašu 

izglītojamo skaita un 20% no 7.-9.klašu izglītojamo skaita; 

5) pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi iekļaujošās izglītības veicināšanai.  

Projektu VISC īstenos sadarbībā ar sadarbības partneriem – pašvaldībām, paredzot līdz 

2018.gada 31.decembrim iesaistīt 180 izglītības iestādes. Piedaloties projektā domei būs 

jāizstrādā izglītojamo individuālo kompetenču atbalsta pasākumu plāns 2017.-2018.gadam, 

iekļaujot pasākumus gan mācību satura padziļinātai apguvei, gan ārpusstundu pasākumiem. 

Pašvaldības līdzfinansējums projekta realizācijai nav nepieciešams, jo no kopējā apstiprinātā 

finansējuma (32 milj. EUR) 85% būs Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% - valsts 

budžeta līdzfinansējums. 

Ņemot vērā augstāk minēto, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu 

un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu, kā arī to, ka jautājums tika izskatīts 

un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā š.g. 8.martā, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piedalīties kā sadarbības partneris Valsts izglītības satura centra organizētajā ES 

struktūrfondu projektā Nr.8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču  attīstībai”. 

2. Noteikt, ka projekta koordinators domē ir izglītības darba un jaunatnes lietu 

speciālists. 

3. Noteikt, ka projekta kontaktpersona Ādažu vidusskolā ir vidusskolas direktors. 

4. Uzdot domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam projekta izpildes kontroli. 

15.§ 
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Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Vectiltiņi” zemes vienības ar kad. apz. 8044 004 

0019 lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.61 “Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Vectiltiņi” zemes 

vienības ar kad. apz. 8044 004 0019 lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai 

un atzinumu saņemšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Stelpes” detālplānojuma grozījumu projekta 

izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas” - 1 (M.SPRINDŽUKS (RA)), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.62 “Par nekustamā īpašuma Alderu ciemā „Stelpes” 

detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta izstrādes 

uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.63 “Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Muižas ielā 2 

detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” detālplānojuma grozījumu projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.64 “Par nekustamā īpašuma Kadagas ciemā „Ogas” 

detālplānojuma grozījumu projekta apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.65 “Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu Gaujas ielas 

sarkano līniju precizēšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 30 zemes ierīcības projekta 

izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.66 “Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 30 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par nekustamo īpašumu Eimuru ciemā „Briljanti” un „Vējiņi” zemes ierīcības projekta 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.67 “Par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā Draudzības ielā 30 

zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un izstrādes nosacījumu apstiprināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par lēmuma par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Jaunkārkli” zemes ierīcības 

projekta apstiprināšanu precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.68 “Par lēmuma par nekustamā īpašuma Ādažu ciemā 

„Jaunkārkli” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu precizēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

23.§ 

Par kopprojektu „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lielajam 

Baltezeram” 

 (M.Šketika) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.69 “Par kopprojektu „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu 

izstrādāšana Lielajam Baltezeram”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par telpu nomu futbola nodarbībām 

 (D.Puķīte) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.70 “Par telpu nomu futbola nodarbībām”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

25.§ 

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Mūzikas un dejas mākslas 

izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 

 (K.Savicka) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.71 “Par dalību Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā 

“Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2017” nolikumu 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt nolikumu Nr.4 “Par konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta 

konkurss 2017”” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Precizēt Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra lēmuma Nr.45.„Par mazdārziņu 

zemes piešķiršanu noma” 6.punkta ievaddaļu un izteikt to šādā redakcijā: “6. Piešķirt 

nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamā īpašuma „Alkšņi 6A”  (zemes 

vienības kadastra apzīmējums 8044 014 0290) mazdārziņu personiskās 

palīgsaimniecības uzturēšanai, nomas līgumā ietverot nosacījumu, ka pēc līguma 

termiņā beigām nomas līgums netiek pagarināts.”. 

 

28.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.72 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

29.§ 

Par „Alderu krastmala” daļas piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.73 “Par „Alderu krastmala” daļas piešķiršanu nomā” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

30.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 

 (N.Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.74 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu 

 (N.Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.75 “Par telpu nomas līguma termiņa pagarināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

32.§ 

Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.19/2015 

„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” 
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 (N.Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 

25.marta saistošajos noteikumos Nr.19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

33.§ 

Par Juridiskās un iepirkuma daļas reglamentu 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), J.VEINBERGS (Sa)), “pret”- 6 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), (I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V)), “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt reglamentu Nr.6 “Par Juridiskās un iepirkuma daļas reglamentu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

34.§ 

Par pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas nolikumu 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt nolikumu Nr.5 ” Par pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas nolikumu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par grozījumiem 23.08.2016. lēmumā Nr.170 “Par transportlīdzekļu izmantošanu 

Ādažu novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), J.VEINBERGS (Sa)), “pret”- 6 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), (I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V)), “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.76 “Par grozījumiem 23.08.2016. lēmumā Nr.170 “Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

36.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumos “Par 

informācijas uzturēšanu Ādažu novada pašvaldības mājaslapā” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.1 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 

27.novembra noteikumos “Par informācijas uzturēšanu Ādažu novada pašvaldības 

mājaslapā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

37.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (S.Mūze) 
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Atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), J.VEINBERGS (Sa)), “pret”- 6 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), (I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V)), “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7 “Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

38.§ 

Par kokmateriāla atsavināšanu 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.77 ” Par kokmateriāla atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 

Par SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa J.Krūzes pilnvaru pagarinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

2012.gada 28.augustā ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) lēmumu Nr.168 “Par SIA 

”Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa ievēlēšanu” un LR Uzņēmuma reģistra 06.09.12 

lēmumu Nr.6-12/128045, Juris Krūze tika iecelts par SIA “Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk – 

SIA) valdes locekli.  

Laika posmā no 06.09.2012. līdz 28.03.2017. SIA būtiski pilnveidoja tās darbību J.Krūzes 

vadībā: 

1. Reorganizēta un uzlabota uzņēmuma vadības struktūra un darba organizācija, likvidējot 

izpilddirektora amatu un precīzi nodalot darbinieku atbildības, izveidojot klientu 

apkalpošanas centru un parādu piedziņas speciālista amatu. Notiek regulāra darbinieku 

apmācība un atbalsts to kompetences paaugstināšanai. Ir izstrādāta uzņēmuma vizuālā 

identitāte (logo, veidlapas, rēķinu forma, auto atpazīstamība, darba tērpi). Izstrādāta un 

ieviesta darbu pieteikumu un vadības programma DARIS, lietvedības programma Namejs, 

uzlabota namu pārvaldīšanas programma WinNAMI, klientu ērtībām ieviests e-serviss 

(elektroniska mājas lieta, rēķini, tehniskā informācija). Izveidota uzņēmuma mājaslapa, 

Facebook profils, iedzīvotāju informēšanai regulāri tiek publicēta informācija pašvaldības 

laikrakstā “Ādažu Vēstis”. Uzņēmuma kvalitatīvai vadībai un labas pārvaldības principu 

ievērošanai izstrādāti 19 nolikumi, bet darbinieki ir nodrošināti ar mūsdienīgu darba vidi, 

tehniku un instrumentiem, t.sk., ir izremontētas darbnīcu telpas, t.sk., ar labiekārtotām 

ģērbtuvēm, virtuvi un atpūtas zonu. 

2. SIA ir kļuvis par lielāko un finansiāli stabilāko namu apsaimniekošanas uzņēmumu starp 

7 novadā strādājošiem namu apsaimniekošanas uzņēmumiem. 

3. SIA ieņēmumi no 2012.gada palielinājušies par 26%. 

4. Notiek regulārs darbs ar debitoriem, kā rezultātā būtiski uzlabojusies maksāšanas 

disciplīna un rēķinu apmaksa pēdējos gados ir lielāka par 100% (ņemot vērā iepriekšējo 

gadu parādu nomaksu). Kopējais iedzīvotāju parāds 2014.gadā bija EUR 365 436, bet 

2016.gadā - EUR 285 514 (t.sk., šaubīgie debitori). 

5. Pārņemot novada gāzes piegādes nodrošināšanu pašvaldības iestādēm, iegūts būtisks 

(vairāk kā EUR 10 000) finansiāls ietaupījums novada budžetā ik gadu. 

6. SPRK apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs, kas ir viens no zemākajiem Pierīgas 

novados. 

7. Noslēgts ilgtermiņa sadarbības līgums par siltumenerģijas piegādi Ādažu centra ciemā un 

ir nodrošināts kvalitatīvs, bez pārtraukumiem, siltumenerģijas piegādes pakalpojums. 

8. Atjaunotas siltumkameras Attekas ielā 43 un pie Ādažu slimnīcas, nomainīti novecojušie 

siltumtrases posmi 476 m garumā. 



13 

 

9. Mērķtiecīga siltummezglu modernizācija un aprīkošana ar attālinātas vadības un/vai datu 

nolasīšanas iespējām, kur uz šo brīdi jau aprīkoti 23 siltummezgli. 

10. Modernizēta siltumenerģijas pārvades vadības sistēma nomainot novecojošos cirkulācijas 

sūkņus uz jauniem un atjaunojot frekvenču regulatorus, papildus uzstādot datu savākšanas 

iekārtas to precīzākai darbībai. 

11. Sadarbībā ar domi veikti 2 pētījumi par novada ilgtspējīgas enerģētikas attīstību un 

situācijas analīzi. SIA pasūtīja neatkarīgu ziņojumu par siltumapgādes tarifiem. Pašreiz 

notiek darbs pie siltumtrašu tīkla paplašināšanas, un jaunu objektu pieslēgšanas. 

12. Izveidots un ieviests telpu uzkopšanas pakalpojums un lielākie klienti ir “Orkla 

Confectionary & Snacks”, “Eden”, “Rubrig”. 

13. Tika veikta aktīva iedzīvotāju iesaistīšana un informēšana par ēku renovācijas iespējām. 8 

mājas šobrīd tiek virzītas uz ēku renovāciju piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, no 

kurām 2 tiek gatavota tehniskā dokumentācija, 2 tiek izvērtēta tehniskās dokumentācijas 

atbilstība un 4 projektiem jau saņemts ALTUM atbalsta apstiprinājums.  

14. SIA finanšu stāvoklis ir stabils, 2016.gads noslēgts ar EUR 46 333 peļņu. 

15. Pēdējo 5 gadu laikā saņemti tikai pozitīvi revidentu ziņojumi. 

16. 2016.gadā saņemts atzinums no VID par godprātīgu nodokļu saistību izpildi un būtisku 

ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā caur uzņēmējdarbību veicinošu attieksmi.  

17. Atjaunota SIA labā reputācija. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešajā daļā 

noteikts, ka publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem 

gadiem. 

Domes 2015.gada 24.februāra iekšējo noteikumu Nr.5 “Pašvaldības kapitālsabiedrību 

pārvaldības noteikumi” 37.punktā noteikts, ka dome piekrīt valdes locekļa iecelšanai amatā 

pēc viņa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas. 

P.BALZĀNS, E.KĀPA, JKRŪZE, E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKSE.ŠĒPERS debatē [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 1:43:17 – 2:00:09] par SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa 

J.Krūzes darba kvalitāti un pilnvaru termiņa pagarinājumu, to apstiprināšanas kārību.  

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm “par”( P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS 

(RA), J.VEINBERGS (Sa)), “pret”- 6 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), (I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V)), “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist iecelt Juri Krūzi par pašvaldības SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes locekli uz 

nākamo pilnvaru periodu – 5 gadiem. 

40.§ 

Par SIA “Ādažu Ūdens” valdes locekļa A.Dundura pilnvaru pagarinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Ar Ādažu novada domes (turpmāk – Dome) 2011.gada 31.marta lēmumu Nr. 60 „Par valdes 

locekļu atsaukšanu, grozījumu izdarīšanu SIA „Ādažu Ūdens” statūtos un valdes locekļa 

iecelšanu”, Aivars Dundurs 2011.gada 8.aprīlī tika iecelts par SIA „Ādažu Ūdens” (turpmāk – 

SIA) valdes locekli, savukārt ar Domes 2014.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.91 “Par SIA “Ādažu 

Ūdens” valdes locekļa apstiprināšanu”, valdes locekļa A.Dundura pilnvaras tika pagarinātas 

līdz 2017.gada 7.aprīlim. 

Laika posmā, no 08.04.2014. līdz 28.03.2017. SIA būtiski pilnveidoja tās darbību A.Dundura 

vadībā: 

1. uzsākta Ādažu ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūve par 1 150 000 EUR, lai 

palielinātu jaudas par 30%, piesaistot valsts līdzfinansējumu 56,7% apmērā; 
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2. pabeigts projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu uzlabošana Ādažos, II kārta” 

(Kohēzijas fonda finansējums) ar kura palīdzību tika izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 7,9 km 

un kanalizācijas tīkli 11,2 km garumā; 

3. piesaistīti vairāk nekā 200 jauni klienti; 

4. piesaistīts ES finansējums 200 000 EUR apmērā projekta “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ādažos, 3.kārta” un “Notekūdeņu attīrīšanas dūņu kompostēšana” 

realizācijai; 

5. sadarbībā ar SIA “Garkalnes ūdens” piesaistīts Kohēzijas fonda finansējums 895 000 EUR 

apmērā kanalizācijas tīklu izbūvei Baltezerā, Ādažu novadā, kuri tiks izbūvēti līdz 

2019.gadam;  

6. 2014.gadā SIA izbūvēja ūdensapgādes urbumu un pārtrauca ūdens iepirkšanu no SIA 

“Rīgas Ūdens”, tādejādi ietaupot līdz 35 000 EUR katru gadu; 

7. uzstādīti privātmājām 100 jauni, attālināmi nolasāmi ūdens patēriņa skaitītāji, kas ļauj 

operatīvi un precīzi iegūt datus par sniegto pakalpojumu; 

8. jauna pieslēguma izbūve Podniekos daudzdzīvokļu mājai Ūbeļu ielā 15 (81 dzīvoklis); 

9. netika palielināts ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs (Ādaži 2,48 EUR, Saulkrasti 3,30, 

Carnikava 2,80, Baltezers 2,74, Baldone 2,62, Ķekava 2,59, Baloži 2,56, Mārupe 2,52);  

10. stabils finanšu stāvoklis, 2016.gads noslēgts ar 6 484 EUR peļņu; 

11. izbūvēts ūdensvada sacilpojums 143 m garumā Skolas ielā; 

12. pēdējo 3 gadu laikā saņemti tikai pozitīvi revidentu ziņojumi. 

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta trešo daļu 

valdes locekli amatā ievēlē uz pieciem gadiem. 

Domes 2015.gada 24.februāra iekšējo noteikumu Nr.5 “Pašvaldības kapitālsabiedrību 

pārvaldības noteikumi” 37.punktā noteikts, ka Dome piekrīt valdes locekļa iecelšanai amatā 

pēc valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņā paveiktā izvērtēšanas. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte),  J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA),M.SPRINDŽUKS (RA),  

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS, N.ZVIEDRIS (V)), “pret”- nav, 

“atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist iecelt Aivaru Dunduru, personas kods 210856-11575, par pašvaldības SIA 

„Ādažu Ūdens” valdes locekli uz nākamo pilnvaru periodu - 5 gadiem. 

41.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 22.novembra lēmumā Nr.232 “Par 

Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” 

 (G.Porietis) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 61.panta trešo daļu, Ādažu novada domes 

2013.gada 23. jūlija saistošo noteikumu „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 24.punktu, 

Ādažu novada domes 2016.gada 22.novembra lēmumu Nr.232 “Par Projektu uzraudzības 

komisijas izveidošanu” (turpmāk – Lēmums Nr.232), un to, ka Projektu uzraudzības 

komisijas loceklis Valdis Ligers š.g. 1.martā ir atbrīvots no Saimniecības un infrastruktūras 

daļas vadītāja amata, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Ādažu novada domes 

2016.gada 22.novembra lēmumā Nr.232 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”. 

Plkst. 16.13 K.SPRŪDE atstāj sēdi. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm “par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte),  J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA),M.SPRINDŽUKS (RA),  

E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS, N.ZVIEDRIS (V)), “pret”- nav, “atturas”- nav, 

(K.SPRŪDE atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.78 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 

22.novembra lēmumā Nr.232 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst.16:15 K.SPRŪDE atgriežas sēdē. 

42.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” 

 (G.Porietis) 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu un 61.pantu, Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumu Nr.200 

“Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” (turpmāk – Lēmums 

Nr.200), un to, ka Pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanas darba grupas vadītājs Valdis 

Ligers š.g. 1.martā ir atbrīvots no darba, ir sagatavots lēmuma projekts grozījumiem Ādažu 

novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu 

pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.79 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra 

lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu 

izvērtēšanai”” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumā Nr. 209 “Par 

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi” 

 (G.Porietis) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 61.pantu, 

2010.gada 8.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību 

mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida 

nosacījumiem” 22.punktu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 10.panta otro daļu 

un Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 24.punktu, Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumu 

Nr.209 “Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi” (turpmāk – 

Lēmums Nr.209) un to, ka Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

loceklis Valdis Ligers ar š.g. 28.februāri tika atbrīvots no darba, ir sagatavots lēmuma projekts 

par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra lēmumā Nr. 209 “Par 

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidi”. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.80 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra 

lēmumā Nr. 209 “Par pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

izveidi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

44.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumā Nr.13 “Par 

lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu” 

 (G.Porietis) 
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Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹ panta pirmo daļu, likuma 

„Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 61.panta trešo daļu, Ministru Kabineta 

2014.gada 2.decembra noteikumu Nr.748 „Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības 

zemi” 16. un 17.punktu, Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra lēmumu Nr.13 “Par 

lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu” (turpmāk – Lēmums Nr.13) un to, 

ka Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas loceklis Valdis Ligers š.g. 28.februārī tika 

atbrīvots no darba, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Ādažu novada domes 

2015.gada 27.janvāra lēmumā Nr.13 “Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas 

izveidošanu”. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.81 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra 

lēmumā Nr.13 “Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas izveidošanu”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

45.§ 

Par sadarbības līguma noslēgšanu 

 (N.Krasnova) 

J. K savā š.g. 9.marta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/777) lūdz nodot viņam bezatlīdzības 

lietošanā zemes gabalu Līgo laukumā, Gaujas ielā 10A, Ādaži, jo vēlas izveidot tajā “Dzīvo 

sapņu dārzu” no 2017.gada 3.aprīļa līdz 10.septembrim. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.82 “Par sadarbības līguma noslēgšanu”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

46.§ 

Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem „Lindas iela 2” un 

“Lindas iela 4” 

 (E.Kāpa) 

Dome, pamatojoties uz V. Lš.g. 12.decembra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/345), 

pieņēma 2016.gada 27.decembrī lēmumu Nr.255 „Par pašvaldībai piederošā nekustamā 

īpašuma atsavināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.255), paredzot nodot atsavināšanai domei 

piederošus divus zemesgabalus - „Lindas iela 2”, Kadaga, Ādažu novads, 0,2412 ha platībā, 

ar kadastra numuru 8044 005 0459 (turpmāk – zemesgabals “Lindas iela 2”), un „Lindas iela 

4”, turpat, 0,2498 ha platībā, ar kadastra numuru 8044 005 0460 (turpmāk – zemesgabals 

“Lindas iela 4”), daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecībai. Pamatojoties uz Lēmumu 

Nr.255, tika pasūtīti novērtējumi abu zemesgabalu tirgus vērtības noteikšanai. Domē ir 

saņemtas SIA “City Real Estate Company” š.g. 25.februāra atskaites, kurās ir noteikta 

zemesgabala “Lindas iela 2” tirgus vērtība 28900 EUR apmērā un zemesgabala “Lindas iela 

4” tirgus vērtība 29900 EUR apmērā.  

Saskaņā ar Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas 

nodalījuma Nr.100000356620 ierakstiem, V.L ir atsavinājusi nekustamo īpašumu – ēku 

(kadastra apzīmējums 8044 005 0349 001), kas atrodas Lindas ielā 2 un īpašuma tiesības ir 

nostiprinātas uz SIA “Lindas Mājas” (reģ. Nr. 40103894891) vārda. Saskaņā ar Rīgas rajona 

tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000356617 

ierakstiem, V.Liepa ir atsavinājusi nekustamo īpašumu – ēku (kadastra apzīmējums 8044 005 

0349 002), kas atrodas Lindas ielā 4 un īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz SIA “Lindas 

Mājas” (reģ. Nr. 40103894891) vārda.   

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija š.g. 21.martā nolēma apstiprināt 

zemesgabala “Lindas iela 2” nosacīto atsavināšanas cenu 28900,00 EUR (divdesmit astoņi 
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tūkstoši deviņi simti euro un 0 centi) un zemesgabala “Lindas iela 4” nosacīto atsavināšanas 

cenu 29900,00 EUR (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti euro un 0 centi).   

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 8.panta trešajā un septītajā daļā noteikts, ka 

nekustamā īpašuma novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina 

institūcija, kura organizē nekustamā īpašuma novērtēšanu. Nosacīto cenu atbilstoši mantas 

vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.83 “Par nosacītās cenas apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem 

„Lindas iela 2” un “Lindas iela 4”” un sagatavot to parakstīšanai. 

47.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

V.V un A.V savā š.g. 7.marta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/743) lūdz nodot īpašumā bez 

atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pasta iela 6 k-2 dzīvoklim Nr.37 piekrītošās 

zemes domājamās daļas, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju 

privatizāciju” 4. un 7.pantu.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.84 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez 

atlīdzības”” un sagatavot to parakstīšanai. 

48.§ 

Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

 (E.Kāpa) 

E.B, B.B un L.Z (pirms laulības uzvārds - B) savā š.g. 14.marta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/17/824) lūdz nodot īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pasta iela 6 k-

2 dzīvoklim Nr.39 piekrītošās zemes domājamās daļas, pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 4. un 7.pantu.  

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.85 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības 

un sagatavot to parakstīšanai. 

49.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

 (E.Kāpa) 

Edīte Lauga savā š.g. 10.marta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-7-2/17/86) lūdz atļaut savienot 

Ādažu novada bāriņtiesas locekļa amatu ar Valsts policijas Galvenās administratīvās 

pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes biroja 

Transporta remonta, apgādes un ekspluatācijas nodaļas vecāka speciālista amatu. E.Lauga 

apliecina, ka darba pienākumi Nodaļā netraucēs darbu bāriņtiesā un neradīs interešu konfliktu.       

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm “par”, “pret”- nav, “atturas”- nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.86 “Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 16.22 J.ANTONOVS piedalās sēdē. 

50.§ 

Par amatu savienošanas atļauju 

 (E.Kāpa) 
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Edīte Lauga savā š.g. 10.marta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-7-2/17/87) lūdz atļaut savienot 

Ādažu novada domes Administratīvās komisijas sekretāres amatu ar Valsts policijas Galvenās 

administratīvās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Materiāli tehniskās un mantiskās apgādes 

biroja Transporta remonta, apgādes un ekspluatācijas nodaļas vecāka speciālista amatu. 

E.Lauga apliecina, ka darba pienākumi Nodaļā netraucēs darbu Komisijā, kā arī neradīs 

interešu konfliktu.   

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

Pieņemt lēmumu Nr.87 “Par amatu savienošanas atļauju” un sagatavot to parakstīšanai. 

51.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu 

 (E.Kāpa) 

SIA „Taču būda” savā š.g. 16.marta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/873) lūdz atļaut 

organizēt tirdzniecību ar lietotām rūpniecības un saimniecības precēm Kārkļu ielā 1, Ādaži, 

Ādažu nov., katrā nedēļas nogalē, no š.g. 1.aprīļa līdz 30.novembrim.  

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

Pieņemt lēmumu Nr.88 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

52.§ 

Par darba grupas izveidi 

 (A.Vaivade) 

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) ir saņēmusi novada iedzīvotāju, uzņēmēju un 

organizāciju ierosinājumus pilnveidot un precizēt tos nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – 

NĪN) atvieglojumu piešķiršanas jautājumus, kas atrodas pašvaldības kompetencē. Finanšu 

komiteja š.g. 21.martā atbalstīja ieceri, ka priekšlikuma un citu ierosinājumu par grozījumiem 

saistošajos noteikumos par NĪN atvieglojumiem izskatīšanai nepieciešams izveidot darba 

grupu, iekļaujot tajā domes Administrācijas darbiniekus, deputātus un uzņēmēju biedrības 

pārstāvjus. Ir sagatavots lēmuma projekts. Aicina izvirzīt darba grupas vadītāju. 

Deputāti izvirza A.Vaivadi. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.89 “Par darba grupas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai. 

53.§ 

Par pieredzes apmaiņas vizīti 

 (M.Sprindžuks) 

Vizītes mērķis – iepazīties ar sabiedriskā transporta plānošanas un organizācijas pieredzi 

pilsētās un metropoles areālā, kāda tā ir Zviedrijā.  

Gēteborga ir salīdzināma ar Rīgu gan urbānā, gan metropoles areāla kontekstā. Iedzīvotāju 

skaits ir līdzīgs, abām pilsētām ir lielas aglomerācijas, kur svarīgi attīstīt ērtu un ātru 

sabiedrisko transportu. Gēteborgas areālā to nodrošina piepilsētas vilcieni, tramvaji un 

autobusi. Atšķirībā no Stokholmas, pilsēta iztiek bez metro. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 10.punktu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā 

atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.punktu, Ādažu novada domes 2014.gada 

25.februāra noteikumiem „Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

atklāti balsojot, ar 12 balsīm “par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), 
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I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS,), “pret”- (K.SPRŪDE (S), 

N.ZVIEDRIS (V)), “atturas”- 1 (M.SPRINDŽUKS (RA)), DOEME NOLEMJ: 

1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz 2 dienām, laika 

periodā no š.g. 19.aprīļa līdz 20.aprīlim uz Stoholmu (Zviedrija). 

2. Uzdot Grāmatvedības daļai: 

2.1. pārskaitīt 500 EUR (pieci simti eiro 00 centi) ceļa, apdrošināšanas, transporta un 

naktsmītnes izdevumiem uz M.Sprindžuka bankas kontu (banka), (kods), (konta 

numurs); 

3. apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma dienas naudu 100 % apmērā par 2 dienām – 

EUR EUR 40,00 (četrdesmit eiro un 00 centi) dienā un pārskaitīt 80 EUR 

(astoņdesmit eiro un 00 centi) uz (banka), (kods), (konta numurs); 

4. Izdevumus segt no Pārvaldes budžeta līdzekļiem (EKK 2279). 

5. Uzdot domes priekšsēdētājam trīs darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma 

iesniegt Grāmatvedības daļā atskaiti par komandējumu Noteikumos noteiktajā kārtībā. 

6. Uzdot domes priekšsēdētāja darba pienākumus viņa prombūtnes laikā veikt domes 

priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Pēterim Balzānam.  

7. Atbildīgais par lēmuma 2 punkta izpildi – galvenā grāmatvede A.Vaivade. 

  

 

 

Sēdi slēdz plkst.16.35. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        L.Kapitonova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 

 


