
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 20.jūnijā                      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 13 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(ZZS), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): E.PLŪMĪTE (ZZS), N.ZVIEDRIS (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.GRĪVIŅA, S.GRĪNBERGS, I.HENILANE, E.KĀPA, 

N.KRASNOVA, V.KUKK, S.MŪZE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, V.SALENIECE, 

J.TIĻČIKS, A.VAIVADE. 

Citi: Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja S.BREIDAKA, nekustamā īpašuma 

“Baltkrasti” īpašnieka pārstāve S.E., Ādažu Sociālā dienesta vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina svītrot darba kārtības 3.jautājumu “Par atteikumu uzņemt bērnu 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu 

numerāciju, kā arī papildināt sēdes darba kārtību ar 33.jautājumu “Par grozījumiem š.g. 

28.marta lēmumā Nr.89 “Par darba grupas izveidi”” un 34.jautājumu “Par tirdzniecības vietas 

akceptēšanu”. 

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

Apstiprināt domes š.g. 20.jūnija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”. 

III. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā izskatītie jautājumi. 

3. Par grupu paplašināšanu Ādažu PII 2017.gadā. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dižlejas”. 

5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 15. 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 

un Katlapu ielā 3. 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Smilškalni 1”. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 

16. 

9. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltkrasti”. 

10. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līdumnieki”. 

11. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pasta ielā 1B. 

12. Par nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo 

noteikumu „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” 

lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

izdošanu. 

13. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība. 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā. 

15. Par piedāvājumu uzstādīt LED displejus centrālajās ielās Ādažu novadā. 

16. Par Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķinu un sadales 

kārtību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. 

17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AVATARS”. 

18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “KP Grupa”. 

19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kostbar”. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Projektu un investīciju grupa 

Ievas Nami”. 

21. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Ādažu novada 

pašvaldībai. 

22. Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Noras”, Ādažu novadā. 

23. Par grozījumiem noteikumos „Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām”. 

24. Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanu un lietošanu. 

VI. Citi jautājumi: 

25. Par sadarbību mūžizglītības kursu organizēšanā. 

26. Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada pašvaldības 

sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. 

27. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par 

Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai””. 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

29. Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

30. Par Ādažu novada pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu 

Attekas iela 11. 

31. Par saistošo noteikumu “Ādažu novada pašvaldības nolikums” projektu. 

32. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

33. Par grozījumiem š.g. 28.marta lēmumā Nr.89 “Par darba grupas izveidi”. 

34. Par tirdzniecības vietas akceptēšanu. 
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1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Domes š.g. 24.janvāra lēmums Nr.18 “Par darba grupas izveidi” un š.g. 28.februāra 

lēmums Nr.33 “Par darba grupas izveidi” ir izpildīti – domei ir iesniegts priekšlikums 

darba uzdevumam teritorijas labiekārtošanas projektēšanai jaunajai skolai pieguļošā 

kvartālā un priekšlikumi digitālo informācijas nesēju izvietošanai publiskā ārtelpā. 

2. Domes š.g. 35.maija lēmums Nr.110 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides 

pārskata projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām” ir izpildīts daļā par vienošanās 

parakstīšanu par grozījumu veikšanu līgumā ar SIA „Reģionālie projekti”. 

3. Domes š.g. 23.maija lēmums Nr.119 “Par aizņēmumu Ādažu vidusskolas investīciju 

projekta īstenošanai”, lēmums Nr.120 “Par aizņēmumu Eiropas Reģionālās attīstības 

fonda  projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” īstenošanai” un 

lēmums Nr.121 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Gaujas ielas A, Ādažos, pārbūve un 

rekonstrukcija” 4.kārtas “Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve Gaujas ielā A” 

īstenošanai” ir izpildīti daļā par dokumentācijas iesniegšanu Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē. 

4. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome atbalstīja 

aizņēmumu piešķiršanu domei ĀPII fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektēšanai, 

Ādažu vidusskolas investīciju projekta īstenošanai, kā arī lietus ūdens kanalizācijas tīklu 

izbūvei Gaujas ielā A. 

5. Domes š.g. 23.maija lēmums Nr.122 “Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā 

iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”” izpildīts – ar 33 projektu iesniedzējiem ir 

noslēgti līgumi par Domes līdzfinansējuma piešķiršanu. 

6. Domes š.g. 23.maija lēmums Nr.127 “Par dzīvokļa privatizāciju” ir izpildīts – pirkuma 

līgums ir noslēgts.  

7. Domes š.g. 23.maija lēmums Nr.123 “Par projekta “Save your bUildiNg by SavINg 

Energy. Begin to move more quickly” īstenošanu” izpildīts daļā par papildu vienošanās 

pie darba līgumiem noslēgšanu. 

8. Domes š.g. 23.maija protokollēmums Nr.10 § 11.2. „Par agrāk pieņemtā lēmuma 

precizēšanu” izpildīts – noslēgta vienošanās ar garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību 

„JAGUĀRS Ā” par iznomātās zemes platības palielināšanu. 

9. Ir sagatavots saistošo noteikumu projekts par kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas 

tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai sistēmai, to ekspluatācijas, lietošanas un 

aizsardzības prasībām, kā arī pakalpojuma līguma noteikumiem. 

10. Pašvaldības policija ir realizējusi projektu „Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu 

novada ūdenstilpēs”, iegādājoties divas nakts redzamības iekārtas un elektroniskos svarus. 

Projekta kopējās izmaksas ir 5625 EUR, kas ir 100% Zivju fonda finansējums. 

11. Kristīne Savicka š.g. 9.jūnijā ir pieņemta darbā Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

direktores amatā. 

12. Pašvaldības policija no š.g. 19.maija līdz 14.jūnijam ieradās uz 248 izsaukumiem, sniedza 

palīdzību 7 personām, notvēra 11 klaiņojošus mājdzīvniekus un sastādīja 45 protokolus 

(pirms mēneša, attiecīgi – 233, 2, 7, 16). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 
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 (I.Roze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.17/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 

23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības 

piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3.§ 

Par grupu paplašināšanu Ādažu PII 2017.gadā 

 (S.Breidaka) 

Ādažu novada Attīstības programmas (2016.-2022.) vidējā termiņa prioritātes “Pieejama un 

kvalitatīva izglītība” viens no rīcības virzieniem ir nodrošināt pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu visiem bērniem novadā. 

Saskaņā ar Ādažu novada izglītības stratēģijas (2016.-2022.) izglītības pakalpojumu attīstības 

uzdevumu un pasākumu plānā noteikto, 2016.gadā Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē 

(turpmāk – ĀPII) tika pielāgotas un izremontētas telpas, papildus izveidojot 2 bērnu grupas, 

kopā 36 bērniem, t.sk., viena grupa jaunākā vecuma bērniem. 

Atbilstoši Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ierosinājumam, 08.11.2016. ĀPII 

notika sanāksme par iespējamiem risinājumiem lielāka skaita jaunākā vecuma bērnu 

nodrošināšanai ar vietām. Tika izskatīta iespēja papildus vietu izveidei esošajās grupās, kā arī  

jaukta vecuma 1grupas pārveidei par jaunākā vecuma grupu (papildus izveidojot 3 darbinieku 

amata vietas - 1 pedagogs un 2 tā palīgi). 

ĀPII 2017.gada budžetā ir paredzēts finansējums jaunākā vecuma grupas 24 bērniem izveidei 

(pārveidojot jaukta vecuma grupu “Pelītes” ar 23 vietām) un 2 pedagoga palīga amata vietu 

izveidei, kā arī 15 jaunu vietu izveidei esošajās dažāda vecuma grupās. 

Izglītojamo uzņemšanas kārtību ĀPII nosaka pašvaldības 2014.gada 27.maija saistošie 

noteikumi Nr.11 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” kuru 28.punktā noteikts, ka iestādēs uzņem 

reģistrā iekļautos bērnus to reģistrācijas secībā, izņemot šajos noteikumos paredzētajos 

gadījumos. 

Ādažu novada domes (turpmāk – dome) iecere - 2017.gada 1.septembrī uzņemt 24 bērnus 

vecumā līdz 3 gadiem, rada apgrūtinājumu pašvaldības rindas reģistrā esošajiem klientiem, jo 

rindā tiks ignorēti 24 no 88 bērniem (14 – 2013.g. un 74 – 2014.g. dzimuši bērni), kuriem līdz 

šim bija tiesības uz vietām jaukta vecuma grupās. 

Domes ieskatā, 2017.gadā uzņemot 24 bērnus vecumā līdz 3 gadiem, rindas veidošanas un 

grupu komplektēšanas jautājums dažu gadu laikā tiks līdzsvarots ar vietu pieejamību gan 

jaunākā vecuma, gan dažāda vecuma bērniem, tomēr šāda rīcība ir uzskatāma par 

diskriminējošu, attiecībā pret pašvaldības rindas reģistrā esošajiem bērniem.  

Pamatojoties uz Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 6.jūnija atzinumu, 

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

Atbalstīt 17 jaunu vietu izveidošanu esošajās ĀPII jaukta vecuma grupās. 

4.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Dižlejas” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.129 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Dižlejas”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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5.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pļavu ielā 15 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.130 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Pļavu 

ielā 15” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 

un Katlapu ielā 3 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.131 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

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

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Smilškalni 1” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.132 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Smilškalni 1”” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam  

Draudzības ielā 16 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.133 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Draudzības ielā 16” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Baltkrasti” 

 (S.Grīnbergs) 

S.E., S.GRĪNBERGS, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio ieraksts 

tehnisko iemeslu dēļ nav pieejams] par nepieciešamību papildināt lēmuma nolēmumu ar 

nosacījumu, ka no īpašuma “Baltkrasti” (kad.Nr. 8044 010 0132) zemes vienības 0,45 ha 

platībā ar kadastra apzīmējumu 8044 010 0304 tiek atdalīta ielas daļa pa detālplānojumā 

noteiktajām sarkanajām līnijām un ka netiks pasliktināta uz šīs ielas daļas esošā piebraucamā 

ceļa kvalitāte un saglabāts esošā ceļa platums. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.134 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Baltkrasti”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma “Līdumnieki” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.135 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma 

“Līdumnieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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11.§ 

Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pasta ielā 1B 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.136 “Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Pasta 

ielā 1B” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo 

noteikumu „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” 

lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

izdošanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.137 “Par nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma 

apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.18/2017 „Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un sasitošos noteikumus Nr.18/2017 

“Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vectiltiņi” lokālplānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, sagatavot dokumentus 

parakstīšanai. 

13.§ 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība 

 (J.Tiļčiks) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.19/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.128 “Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par piedāvājumu uzstādīt LED displejus centrālajās ielās Ādažu novadā 

 (I.Grīviņa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.20/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 

23.septembra saistošajos noteikumos Nr.22 „Par reklāmas un citu informatīvo materiālu 

izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”” 

un sagatavot tos parakstīšanai. 

16.§ 

Par Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķinu un sadales 

kārtību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 

 (K.Dāvidsone) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt noteikumus Nr.5 “Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma 

aprēķina un sadales kārtība izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “AVATARS” 

 (V.Saleniece) 

E.KĀPA, K.SPRŪDE, V.SALENIECE debatē [domes sēdes audio ieraksts tehnisko iemeslu 

dēļ nav pieejams] par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņas kārtību, noslēgto nomas 

līgumu izpildes kontroli un domes veiktajām darbībām nekustamā īpašuma nodokļa un 

nokavējuma naudas iekasēšanas iespējām no līgumslēdzēju pusēm. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.138 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA 

“AVATARS”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “KP Grupa” 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.139 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Kostbar” 

 (V.Saleniece) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.140 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA 

“Kostbar”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Projektu un investīciju grupa 

Ievas Nami” 

 (V.Saleniece) 

M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, N.KRASNOVA, G.PORIETIS, V.BULĀNS, J.VEINBERGS, 

E.ŠĒPERS, J.ANTONOVS, V.KUKK, P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksts 

tehnisko iemeslu dēļ nav pieejams] par iespēju ierosināt ceļa (0,0278 ha) platībā, Mazstapriņu 

iela A (kadastra Nr.8044 003 0273) un ceļa (0,2259 ha) platībā, Stapriņu iela A (kadastra 

Nr.8044 003 0206) atsavināšanu par labu pašvaldībai un atsavināšanas kārtību. 

Plkst. 14.56 I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA atstāj sēdi. 

Plkst. 15.01 I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.141 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA 

“Projektu & Investīciju grupa “Ievas nami””” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību Ādažu novada pašvaldībai 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.142 “Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību piekritību 

Ādažu novada pašvaldībai” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Noras”, Ādažu novadā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.143 “Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo īpašumu „Noras”, 

Ādažu novadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem noteikumos „Par Ādažu novada pašvaldības zemes iznomāšanu 

personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.6 “Grozījumi noteikumos „Par Ādažu novada pašvaldības 

zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

24.§ 

Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanu un lietošanu 

 (J.Antonovs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.144 “Par pašvaldības ēku un būvju pārvaldīšanu un lietošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par sadarbību mūžizglītības kursu organizēšanā 

 (K.Dāvidsone) 

Pamatojoties uz Ādažu novada Attīstības programmas 2016-2022.gadam prioritātē (VTP9) 

noteikto pasākumu kopumu – pieejama un kvalitatīva izglītība, U9.2.3. uzdevumu ”Sekmēt un 

pilnveidot mūžizglītību”, ieviešot mūžizglītības kursus un atbalstot mūžizglītības aktivitātes, 

kā arī lai dotu iespēju jaunajiem vecākiem atgriezties darba tirgū, domei ir lietderīgi noslēgt 

sadarbības līgumu ar mācību centru “BUTS” par mācību programmas aukļu pakalpojumam 

organizēšanu  novada iedzīvotājiem, izmantojot Ādažu vidusskolas telpas.  

Nodrošinot mūžizglītības pasākumu pieejamību novadā, kā arī ņemot vērā pieprasījumu pēc 

aukļu pakalpojuma, tiks dota iespēja vēl par 10 personām palielināt aukļu pakalpojuma 

sniedzēju skaitu un paplašināt šī pakalpojuma datubāzi.  

“BUTS” ir lielākais mācību centrs valstī, ar visplašāko piedāvājumu un 26 gadu pieredzi 

mācību kursu organizēšanā. Uzņēmums piedāvā mācību maksas atlaidi 15%, ja mācību kursu 

īstenošanai savu iedzīvotāju interesēs pašvaldības ieguldījums ir telpu nomas maksas 

nepiemērošana tās īpašumā esošu telpu izmantošanas gadījumā mācību pakalpojuma 

sniegšanai. 

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

4. un 10.punktu  un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta piekto daļu,  

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

1. Atbalstīt sadarbības līguma noslēgšanu ar mācību centru “BUTS” par mūžizglītības 

mācību programmas “Bērnu uzraudzības pakalpojumi” īstenošanu 40 stundu apjomā 

Ādažu vidusskolas telpās. 
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2. Noteikt, ka domes kontaktpersona 1.punktā minētā līguma izpildes jautājumos ir 

izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede. 

3. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai sagatavot 1.punktā minētā līguma projektu. 

4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam.  

26.§ 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 

29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās 

kārtības saistošie noteikumi” 

 (N.Krasnova) 

Dome izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) 

š.g. 14.jūnija vēstuli Nr.1-18/4798 (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/1951) par domes š.g. 23.maija 

saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija 

saistošajos noteikumos Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie 

noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi), ar lūgumu tos atcelt.  

VARAM norāda uz Tieslietu ministrijas 2016.gada 21.aprīļa vēstuli Nr.1-13.10/1575, kurā 

pausts viedoklis, par to, ka aizlieguma nepieciešamība transportlīdzekļu vadīšanai sānslīdē 

būtu izlemjama valstiskā līmenī. 

Dome norāda, ka no Tieslietu ministrijas viedokļa paušanas ir pagājis gads un valsts līmenī 

vēl arvien nav noteikts normatīvais regulējums par aizliegumu transportlīdzekļus vadīt 

sānslīdē.  

Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojumu Dome jau pauda savas sēdes 2016.gada 

26.aprīļa protokolā Nr.6 § 40.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās 

daļas 1.punktu,  

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

1. Nepiekrist VARAM 2017.gada 14.jūnija atzinumam Nr.1-18/4798. 

2. Publicēt domes š.g. 23.maija saistošos noteikumus Nr.12/2017 „Grozījumi Ādažu 

novada domes 2012. gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Ādažu novada 

pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. 

3. Nosūtīt VARAM rakstiski un elektroniski izrakstu no protokola trīs darba dienu laikā 

no tā parakstīšanas. 

27.§ 

Par saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai”” 

 (N.Krasnova) 

Dome izskatīja VARAM š.g. 13.jūnija vēstuli Nr.1-18/4770 (reģ. Nr. ĀND/1-18/17/1942) par 

domes š.g. 25.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par Ādažu 

novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 

pasākumu veikšanai”” (turpmāk – saistošie noteikumi), ar lūgumu precizēt saistošo 

noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, svītrot 1.punktā izteikto 18.punkta redakciju un 

precizēt vai svītrot 2.punktā izteikto 20.punkta redakciju.   

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45.pantu otro un trešo daļu dome saistošos noteikumus 

un to paskaidrojuma rakstu trīs darba dienu laikā pēc parakstīšanas nosūta atzinuma 

sniegšanai VARAM, kura ne vēlāk kā mēneša laikā izvērtē saistošo noteikumu tiesiskumu 
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un nosūta pašvaldībai atzinumu. Ja atzinums nav nosūtīts termiņā, pašvaldība publicē 

saistošos noteikumus. VARAM atzinums tika saņemts pēc normatīvajā aktā noteiktā termiņa 

un dome ir publicējusi saistošos noteikumus.  

Dome konstatēja kļūdu saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā, tāpēc VARAM 

lūgums precizēt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu, ir akceptējams.  

Dome nepiekrīt svītrot vai precizēt saistošo noteikumu 1.punktā izteikto 18.punkta redakciju, 

jo ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība regulē kādu jomu vai nosaka kārtību, kādu jāievēro 

attiecīga jautājuma vai kompetences risināšanā. Saistošo noteikumu 18.punktā ir noteikta 

kārtība gadījumos, kad darbi jau ir izdarīti un pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts pēc 

faktiski padarīto darbu izpildes nevis plānotajiem darbiem. Šādos gadījumos līgums par 

līdzfinansējuma piešķiršanu ar pretendentu netiek slēgts, bet apmaksa tiek veikta, 

pamatojoties uz izpilddirektora vīzu. 

Attiecībā uz VARAM lūgumu precizēt vai svītrot saistošo noteikumu 2.punktā izteikto 

20.punkta redakciju, dome norāda, ka minētais punkts paredz administratīvā akta paziņošanu 

atbilstoši Paziņošanas likumam, taču papildus tam, lai nodrošinātu informācijas pieejamību 

iedzīvotājiem, dome izmanto tiesības publicēt informāciju mājaslapā. Ņemot vērā minēto, 

saistošo noteikumu 2.punktā izteiktā 20.punkta redakcija nav grozāma.   

Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), 

P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (ZZS), 

J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), J.VEINBERGS (RA)), „pret” 

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

1. Precizēt domes š.g. 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10/2017 „Grozījumi Ādažu novada 

Domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par 

Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

energoefektivitātes pasākumu veikšanai”” izdošanas tiesisko pamatu, izsakot to šādā 

redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta otrās daļas 

4.punktu un piekto daļu”. 

2. Nepiekrist VARAM š.g. 13.jūnija atzinuma Nr.1-18/4770 2. un 3.punktā izteiktajiem 

iebildumiem. 

28.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.21/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2017 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 (G.Porietis) 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem 

„Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, pašvaldībai jāsagatavo un jāapstiprina 

publiskais pārskats par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada jūnija beigām. Informē, ka pārskats 

par 2016.gadu ir sagatavots un ierosina to apstiprināt. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu (turpmāk – 

Pārskats). 

2. Sabiedrisko attiecību daļai: 

2.1. iesniegt Pārskata saīsinātu eksemplāru VARAM elektroniskā veidā un 

publicēt to domes mājaslapā; 

2.2. izsniegt drukātu Pārskata pilnu eksemplāru Ādažu novada bibliotēkai. 

30.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz īpašumu  

Attekas iela 11 

 (E.Kāpa) 

SIA “Vējupe” savā š.g. 24.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/1657) lūdz domei 

atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz ēku Attekas ielā 11 (būvju kadastra numurs 

80445070030), Ādaži, Ādažu novads. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.145 “Par pirmpirkuma tiesībām uz ēku Attekas ielā 11” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par saistošo noteikumu “Ādažu novada pašvaldības nolikums” projektu 

 (G.Porietis) 

Saistošie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības darba organizāciju.  

V.BULĀNS ierosina nemainīt Attīstības komitejas nosaukumu uz Attīstības un vides 

komiteju. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par Attīstības un vides komiteju. 

Atklāti balsojot, ar 4 balsīm „par” (K.DĀVIDSONE (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” – 9 (J.ANTONOVS (S), 

P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (ZZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS 

(RA), L.PUMPURE (RA), K.SPRŪDE (S), J.VEINBERGS (RA)), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 

Neatbalstīt nosaukumu “Attīstības un vides komiteja”. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par saistošo noteikumu 34.punkta redakciju – domes 

priekšsēdētājam ir vietnieks, kura amats ir algots domes noteiktas mēnešalgas un piemaksu 

apmērā. 

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

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), K.SPRŪDE (S), 

E.ŠĒPERS (ZZS), J.VEINBERGS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (A.KEIŠA), DOME 

NOLEMJ: 

Atbalstīt saistošo noteikumu 34.punkta redakciju. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par saistošo noteikumu 33.12.apakšpunkta redakciju – 

domes priekšsēdētājs atbild par Pašvaldības tēla veidošanu un sabiedrisko attiecību politiku. 

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

Atbalstīt saistošo noteikumu 33.12.apakšpunkta redakciju. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par saistošo noteikumu 45.9.apakšpunkta (Attīstības 

komiteja kontrolē Administrācijas un Ādažu pašvaldības policijas darbu, pieprasot sniegt 

pārskatus un ziņojumus par to pēc nepieciešamības) un 46.8.apakšpunkta (Izglītības, kultūras, 
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sporta un sociālā komiteja kontrolē Ādažu vidusskolas, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas, Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestāžu, 

Ādažu Kultūras centra, Ādažu bibliotēkas, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas un Dzimtsarakstu 

nodaļas darbu, pieprasot sniegt pārskatus un ziņojumus par to pēc nepieciešamības) redakciju. 

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

Atbalstīt saistošo noteikumu 45.9 un 46.8.apakšpunkta redakciju. 

G.PORIETIS ierosina svītrot saistošo noteikumu punktu, kas nosaka, ka, ja sēdēs, kas notiek 

ārpus Pašvaldības darba laika ilgāk par 1 stundu, kā ziņotāji par jautājumiem vai kā speciālisti 

savā kompetences jomā piedalās Pašvaldības darbinieki, tad viņiem tas tiek apmaksāts kā 

virsstundu darbs. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par saistošajiem noteikumiem, ņemot vērā iepriekš 

atbalstītos ierosinājumus. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

32.§ 

Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu 

atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir 

tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra 

nedēļām, neskaitot svētku dienas, Ādažu novada pašvaldības Darba samaksas nolikuma 3.7. 

punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais 

atvaļinājums, kura ilgums ir 4 kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un 

papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka š.g. 

19.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2003), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu – 8 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no 

2017.gada 10.jūlija līdz un 17.jūlijam, 

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

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 8 

kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no 2017.gada 10.jūlija līdz un 

17.jūlijam. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju 

M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 

33.§ 

Par grozījumiem š.g. 28.marta lēmumā Nr.89 “Par darba grupas izveidi” 

 (A.Vaivade) 

Dome š.g. 28.martā izveidoja darba grupu priekšlikumu sagatavošanai grozījumu veikšanai 

domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 “Saistošie noteikumi par 

atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”.  

Ņemot vērā, ka esošās situācijas un problēmu apzināšana, izvērtēšana, salīdzināšana ar citu 

pašvaldību pieredzi, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu salīdzināšana pa nodokļu 

maksātāju kategorijām ir laikietilpīga un apjomīga, minēto saistošo noteikumu grozījumu 

sagatavošanai nepieciešams papildu laiks. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.146 “Par grozījumiem 28.03.2017. lēmumā Nr.89 “Par darba 

grupas izveidi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par tirdzniecības vietas akceptēšanu 

 (E.Kāpa) 

SIA “Build up” savā š.g. 19. jūnija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/1984) lūdz saskaņot 

konceptu un izsniegt sezonālu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai Rīgas gatvē 5A, 

Ādažos, ar mājražotāju produktiem, augiem, dārza precēm, medu, augļiem dārzeņiem, 

kūpinājumiem, ēdināšanas pakalpojumiem, saldējumu, citiem pārtikas produktiem no š.g. 1. 

jūlija līdz 30. septembrim.  

E.KĀPA informē, ka saskaņā ar noslēgto zemes nomas līgumu starp SIA “Build up” un 

zemes gabala Rīgas gatve 5A īpašnieku SIA “RĪGABURGER” par zemes gabala Rīgas gatve 

5A nomu, minētais zemes gabals nav paredzēts ielu tirdzniecībai, bet automazgātavai un 

autostāvvietai. 

Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2010.gada 12.maija noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par 

tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kartību” 

8.1.apakšpunktu,  

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

Piekrist, ka SIA “Build up”, reģ. Nr. 40003711500, juridiskā adrese: Rīgas gatve 5, 

Ādaži, Ādažu novads, organizē tirdzniecību Rīgas gatvē 5A, pie nosacījuma, ka 

tirdzniecības atļaujas saņemšanai tirdzniecības organizators ir iesniedzis Juridiskajai un 

iepirkuma daļai normatīvajos aktos noteiktos dokumentus, tai skaitā vienošanos ar 

zemes gabala Rīgas gatve 5A īpašnieku par atļauju izmantot zemes gabalu ielu 

tirdzniecībai.      

 

Sēdi slēdz plkst. 16.04. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


