ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2018.gada 8.maijā

Nr.11

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 12 deputāti:
P.BALZĀNS (RA) (no plkst. 13.41), J.BEĶERS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA
(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA) (no plkst. 13.44),
K.SAVICKA (RA) (līdz plkst. 14.03), K.SPRŪDE (S), E.VERNERS (RA), E.ŠĒPERS
(LZS).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), J.NEILANDS
(RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, E.KĀPA, V.KUKK, G.PORIETIS, A.SPRICIS.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.40.
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 24.aprīļa sēdes darba kārtību.
Plkst. 13.41 P.BALZĀNS piedalās sēdē.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Zemes jautājumi.
Par kokmateriāla atsavināšanu.
Par pieredzes apmaiņas vizīti Somijā.
Par publiskās apspriešanas organizēšanu.
Par piedalīšanos/atteikumu piedalīties biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektā
“Simtgades bērni”.
1.§
Zemes jautājumi
(V.Kukk)
1.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā

Krievijas Federācijas pilsone J.S., deklarētā adrese: (adrese), šā gada 25.aprīlī iesniedza
iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/1144) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma (adrese),
apbūvēta zemesgabala 0,615 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par
zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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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,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone J.S., dzimusi (dzimšanas dati), iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma (adrese), zemesgabalu (kadastra apz. (numurs)) 0,615 ha platībā
dzīvojamās mājas uzturēšanai.
1.2. Par agrāk pieņemtā lēmuma precizēšanu
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 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Precizēt domes 2018.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.85 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu
noma” 1.1.apakšpunktā “Vinetas” mazdārziņa Nr.13A nomā piešķirto zemesgabala
platību, nosakot to 0,046 ha.
1.3. Par grozījumiem lēmumā
Ņemot vērā, ka uz SIA “DIVI S“ nomā piešķirtā zemes gabala “Vējpriedes” daļas atrodas
domei piederošā būve – likvidētā sūkņu stacijas ēka, kas nav nepieciešama pašvaldības
funkciju veikšanai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu
Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 5.punktu,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Precizēt domes 2017.gada 24.novembra ārkārtas sēdes protokola Nr.22 lēmuma § 1
1.3.apakšpunktu “Par pašvaldības īpašuma “Vējpriedes” zemes daļas piešķiršanu
noma” lēmuma 2.punktu un izteikt to šādā redakcijā:
“2. Piešķirt nomā SIA “DIVI S” (reģ. Nr.40103690864, juridiskā adrese: A.Čaka iela
149, Rīga, LV-1012) no 2018.gada 1.janvāra līdz 2029.gada 31.decembrim
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Vējpriedes” zemes vienības ar kadastra
apzīmējums 8044 007 0203 daļu 6500 kvadrātmetru platībā un likvidēto sūkņu stacijas
ēku ar būves kadastra apzīmējumu 80440080203001 (2.pielikums) sporta un aktīvās
atpūtas kluba izveidei.”.
2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai divu nedēļu laikā no šī nolēmuma spēkā
stāšanās dienas sagatavot grozījumus zemes nomas līgumā.
2.§
Par kokmateriāla atsavināšanu
(A.Spricis)
Domes projekta “Jaunā skolas ēka Ādažos” īstenošanas gaitā, būvdarbu teritorijā tika veikta
mazvērtīgu un bīstamu koku ciršana. Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts, ka
saskaņā ar koku inventarizāciju un Ādažu novada būvvaldes 2018.gada 22.marta Koku
ciršanas atļauju Nr. BV/7-3-7/18/9, veikta 26 lapu koku ciršana. Kokmateriāli ir uzmērīti un
nokrauti krautuvē. Ir iegūti kokmateriāli 44,55 m3 apjomā. SIA “TAXATIO” (reģ.Nr.
44103029405, juridiskā adrese Pļavas iela 10, Cēsis, Cēsu nov.) veica koku apsekošanu, par
ko 2018.gada 17.aprīlī sastādīja Bioloģisko aktīvu apsekošanas aktu Nr.10/2018 un novērtēja
kokmateriālus 1024,65 euro (viens tūkstotis divdesmit četri eiro, 65 centi) vērtībā.
Plkst. 13.44 L.PUMPURE piedalās sēdē.
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K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, R.KUBULIŅŠ debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 0.03.41 – 0.07.31] par priekšlikumu izmantot kokmateriālu trūcīgu
vai maznodrošinātu personu vajadzībām un regulējumu šajā jomā.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.103 “Par kokmateriāla atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par pieredzes apmaiņas vizīti Somijā
(M.Sprindžuks)
Rīgas plānošanas reģions (turpmāk – RPR) organizē trīs dienu pieredzes apmaiņas braucienu
“Izglītības sistēma Somijā, pašvaldību kompetence un atbildība, nodrošinot izglītības
pakalpojumus”, pamatojoties uz RPR š.g. 16.marta Attīstības padomes lēmumu Nr.16 “Par
pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanu”, paredzot apmeklēt Helsinku pilsētas domi,
pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādes un universitāti ALTO, ar mērķi izzināt
Somijas izglītības modeli, izglītības pārvaldību un pašvaldību sadarbības modeļus, kā arī
pašvaldību pieredzi sadarbībai ar uzņēmējiem un augstskolām pieaugušo izglītības atbalsta un
darba tirgus integrācijas jautājumos.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās
daļas 4.punktu, 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumu
Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi” (turpmāk –
noteikumi) 8.punktu, kā arī Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra noteikumiem „Par
komandējumiem un darba braucieniem”,
atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku un domes deputāti K.Dāvidsoni
komandējumā uz trīs dienām, no šā gada 28.maija līdz 30.maijam, uz Helsinkiem
(Somijā), dalībai RPR pieredzes apmaiņas pasākumā “Izglītības sistēma Somijā,
pašvaldību kompetence un atbildība, nodrošinot izglītības pakalpojumus”.
2. Uzdot Grāmatvedības daļai:
2.1. apmaksāt Rīgas plānošanas reģiona sadarbības partnera “Latvia Tours” rēķinu
778 euro (septiņi simti septiņdesmit astoņi eiro 00 centi) apmērā par transporta un
naktsmītnes izdevumiem divām personām.
2.2. apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma dienas naudu 100 % apmērā 138 euro
(viens simts trīsdesmit astoņi eiro un 00 centi) par trīs dienām – 46,00 euro
(četrdesmit seši eiro un 00 centi) dienā, un pārskaitīt uz (bankas nosaukums),
(kods) bankas kontu: (numurs).
2.3. apmaksāt K.Dāvidsonei komandējuma dienas naudu 100 % apmērā 138 euro
(viens simts trīsdesmit astoņi eiro un 00 centi) par trīs dienām – 46,00 euro
(četrdesmit seši eiro un 00 centi) dienā un pārskaitīt uz (bankas nosaukums),
(kods) bankas kontu: (numurs).
3. Segt izdevumus no Pārvaldes budžeta līdzekļiem (EKK 2279).
4. Uzdot M.Sprindžukam un K.Dāvidsonei trīs darba dienu laikā pēc atgriešanās no
komandējuma iesniegt Grāmatvedības daļā atskaiti par komandējumu noteikumos
noteiktā kārtībā.
5. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam veikt domes priekšsēdētāja amata
pienākumus M.Sprindžuka prombūtnes laikā.
6. Atbildīgā par lēmuma 2.punkta izpildi – galvenās grāmatvedes p.i. V.Suhova.
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4.§
Par publiskās apspriešanas organizēšanu
(G.Porietis)
Ādažu novada Būvvalde no šā gada 9.februāra līdz 16.martam organizēja publisko
apspriešanu par pareizticīgo draudzes ierosināto būvniecības ieceri par dievnama, baptistērijas
un saiešanas nama būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu
novads. Publiskā apspriešana izraisīja plašu sabiedrisko rezonansi, turklāt vairāk kā puse no
aptaujas dalībniekiem nebija Ādažu novada iedzīvotāji, vai arī tiem nebija nekustamo
īpašumu novadā. Apspriešanas gaitā tika saņemti daudzi viedokļi, kas neattiecās uz
būvniecības ieceri. Domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu
novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – noteikumi) 139.punktā noteikts, ka, lai nodrošinātu
iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, ar domes lēmumu
var tikt organizēta publiskā apspriešana. Noteikumu 140.1.apakšpunktā noteikts, ka publiskā
apspriešana jārīko gadījumos, ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve.
K.DĀVIDSONE, G.PORIETIS, E.ŠĒPERS, L.PUMPURE, R.KUBULIŅŠ, J.BEĶERS,
K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.12.18 – 0.22.56]
par:
1. priekšlikumu aizstāt vārdus “reliģiska kulta” attiecīgajā locījumā ar vārdiem “reliģiska
būve” attiecīgajā locījumā;
2. ierosinājumu papildināt lēmuma nolēmuma 4.punktu pēc vārdiem “no adresēm “Pasta
iela” ar vārdiem ““Pirmā iela” (Nr.31, Nr.33, Nr.35)”;
3. aptaujas organizēšanu, rezultātu apkopošanu un domes tālāko rīcību.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.104 “Par publiskās apspriešanas organizēšanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
Plkst. 14.03 K.SAVICKA atstāj sēdi.
5.§
Par piedalīšanos/atteikumu piedalīties biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektā
“Simtgades bērni”
(M.Sprindžuks)
Domē 2017.gada 14.jūnijā saņemts biedrības “Nigestes amatniecības nams” (turpmāk –
biedrība) iesniegums par finansējuma piešķiršanu katra 2018.gadā jaundzimušā bērna dāvanu
komplekta, kas sastāv no 925o sudraba monētas tipa medaļas ozolkoka kastītē ar pievienotu
vēstuli bērniņam (turpmāk – dāvanu komplekts) izsniegšanu. Dāvanu komplektu izgatavošana
un izsniegšana notiek biedrības projekta “Simtgades bērni” ietvaros. Atgādina, ka jautājums
par biedrības lūgumu piešķirt tai finansējumu projekta “Simtgades bērni” 2018.gadā
jaundzimušo bērniņu dāvanu komplektu sagatavošanai tika izskatīts Izglītības, kultūras, sporta
un sociālās komitejas (turpmāk – komiteja) 2017.gada 4.jūlija sēdē (protokols Nr.1 § 4) un
pieņemts atzinums atteikt finansējuma piešķiršanu. Projekts ir atbalstīts 12 pašvaldībās.
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gada aprīlī saņemti 16 dāvanu komplekti
2018.gada janvārī dzimušajiem bērniem. Dāvanu komplektu izgatavošanas izmaksas ir segtas
no ziedojumiem, tai skaitā privātpersonu. Ādažu novada jaundzimušo skaits pēdējos trijos
gados vidēji ir 150 bērni gadā un to skaits ar katru gadu palielinās. Ņemot vērā prognozes
būtu nepieciešams iegādāties 165 dāvanu komplektus. Viena dāvanu komplekta izmaksas ar
piegādi ir 10,45 euro. Kopējais finansējuma apmērs – 1724,25 euro. Vērš uzmanību, ka, ja
biedrības projekts netiks atbalstīts, tad Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai saņemtus 16 dāvanu
komplektus būs jānosūta atpakaļ biedrībai, savukārt ziedotājiem pašiem būs jāvēršas biedrībā,
lai saņemtu dāvanu komplektu 2018.gadā dzimušajam bērnam.
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P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio
ieraksta laiks 0.27.08 – 0.30.29] par:
1. biedrības iniciatīvu sagatavot un izplatīt dāvanu komplektus, nesaņemot noteiktās
pašvaldības atbalstu;
2. dāvanu komplekta saturu un noformējumu, to māksliniecisku vērtību;
3. dāvanu komplektu izsniegšanu vai neizsniegšanu 2018.gadā dzimušajiem, vienlīdzības
principa ievērošanu un domes dāvanām novada jaundzimušajiem;
4. komitejas iepriekš pieņemto negatīvo atzinumu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā, ka
jautājums izskatīts un nav atbalstīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas
2017.gada 4.jūlija sēdē, kā arī to, ka domes ieskatā dāvanu komplekti nav tik vērtīgi,
atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SAVICKA atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
Nepiedalīties biedrības „Nigestes amatniecības nams” (reģ.Nr.40008250340) projektā
„Simtgades bērni”.
Sēdi slēdz plkst. 14.10.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2018.gada ________________
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