
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 25.jūlijā                      Nr.13 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), 

P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S) (no plkst. 14.02), E.ŠĒPERS 

(LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): L.PUMPURE (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, I.HENILĀNE, E.KĀPA, N.KRASNOVA, 

V.KUKK, S.MŪZE, I.PĒRKONE, A.PETSKOJS, L.RAISKUMA, A.SPRICIS, 

M.ŠKETIKA. 

Citi: SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis A.DUNDURS, Ādažu novada Sociālā dienesta 

vadītāja I.ROZE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

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

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Biedrības “Gaujas Partnerība” pusgada atskaite. 

3. Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” pusgada atskaite. 

4. Par pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un 

apakškomitejās. 

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

5. Par grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2015 “Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas 

izglītības ieguvei”. 

6. Par saistošo noteikumu “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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7. Par grozījumu Ādažu novada domes š.g. 20.jūnija iekšējos noteikumos Nr.5 “Valsts 

budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

8. Par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Grietiņas”. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Langas”. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4. 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Nūrnieki” zemes 

vienībai “Ziedoņi”. 

13. Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 25A un “Mazdārzi” apvienošanu. 

14. Par darba grupas izveidi polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei. 

15. Par darba grupas izveidi. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

16. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu aglomerācijas paplašināšanu Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā. 

17. Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III 

kārta”. 

18. Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II 

kārta”. 

19. Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi Alderu ciemā. 

20. Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu 

pašvaldības īpašumā. 

21. Par zemes piešķiršanu nomā Attekas ielā 11. 

22. Zemes jautājumi. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Deivida Duhovnija dūrainis”. 

24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam Attekas ielā 23A. 

25. Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta 

izdarīšanu. 

26. Par domes š.g. 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.22/2017 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums”. 

27. Par grozījumiem Administrācijas nolikumā. 

28. Par grozījumiem Sabiedrisko attiecību daļas reglamentā. 

29. Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas amatiem. 

30. Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par pievienošanos 

POLARIS procesam. 

31. Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 

more quickly” izpildes pasākumos. 

32. Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas būvprojekta 

ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un inženierbūvju izbūves finansēšanai. 

33. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

V. Citi jautājumi: 

34. Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai. 

35. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 

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

Ādažu novadā”. 

36. Par L.Grieznes atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā. 

37. Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē. 
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38. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam “Pērāji”. 

- Slēgtā daļa - 

VI. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jautājumu komitejā izskatītais jautājums: 

39. Par dalības vasaras nometnē apmaksu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (S.Mūze) 

1. Faktiski ir izpildīts domes š.g. 20.jūnija lēmums Nr.144 “Par pašvaldības ēku un būvju 

pārvaldīšanu un lietošanu”, ar lietotājiem parakstīti īpašuma pieņemšanas-nodošanas 

akti. 

2. Sporta daļa organizēja novada 27 sportistu dalību Latvijas Jaunatnes olimpiādē š.g. 7.-

9.jūlijā, Cēsīs, kur tika izcīnītas 3 zelta un 5 sudraba medaļas. Tas ir novada visu laiku 

labākais sasniegums, piedaloties šādās olimpiādēs.  

3. Dome saņēma Nacionālo bruņoto spēku Goda rakstu par teicamu sadarbību starp 

pašvaldību un NBS, SIA “DUEsport” pateicību par Ādažu pašvaldības policijas 

operatīvu un rezultatīvu rīcību problēmsituācijas risināšanā, kā arī Valsts asinsdonoru 

centra atzinību par domes darbinieku aktīvu piedalīšanos asins ziedošanā. 

4. Ādažu un Siguldas novadi ir vienīgie starp pašvaldībām ar iedzīvotāju skaitu vairāk, 

nekā 10000, kas  ieviesa energopārvaldības sistēmu pirms termiņa (līdz š.g. 

1.novembrim). 

5. Domes Iepirkumu komisija š.g. 30.maijā pieņēma lēmumu par konkursā „Muižas ielas 

pārbūve” rezultātiem, kas tika pārsūdzēts Iepirkumu uzraudzības birojā (turpmāk – 

IUB). Š.g. 28.jūnijā IUB atstāja spēkā Iepirkumu komisijas lēmumu un atļāva slēgt 

darījuma līgumu ar SIA “Ostas celtnieks”. 

6. Dome sadarbībā ar Zivju fondu ielaida 25000 līdaku mazuļus Mazajā Baltezerā un 

7500 – Dūņezerā (kopā 32500 līdaku mazuļus). Kopējās izmaksas bija 9425 EUR (ar 

PVN,) no kurām 7445,75 EUR – Zivju fonda finansējums. 

7. Ir uzstādīti 2 veloinfo stendi, kā arī 2 velopumpju un remonta stendi – pie Gaujas tilta 

un Alderu pludmalē. 

8. Ir ierīkots ielu apgaismojums (2 stabi) pie pieturvietām Garkalnē. 

9. Sporta centra lielajā zālē ir iegādāts un uzstādīts zāles telpas lietošanu sadalošais tīkls. 

10. Domes mājaslapā publicēts aicinājums izvirzīt pretendentus domes apbalvojumiem. 

11. Domē ir saņemts Valsts ieņēmumu dienesta iebildums par paaugstinātas nodokļa 

likmes nepiemērošanu par tām būvatļaujām, kuru termiņš beidzās 2013.gada jūlijā un 

kas netika pagarinātas līdz 2014.gada 31.decembrim. Būvvalde veic datu pārbaudi. 

12. Domē saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lūgums sniegt 

viedokli par centralizēto siltumapgādes pakalpojumu organizācijas jautājumiem, sākot 

no 1997.gada. Tiek gatavota atbilde. 

13. Aizsardzības ministrijas darbinieka nolaidības dēļ tikai šobrīd parakstīšanai tika 

iesniegts līguma projekts par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes turpmāko 

lietošanu, tādejādi, jautājuma pozitīvam risinājumam bija nepieciešami pieci mēneši 

(no domes š.g. 24.janvāra lēmuma Nr.12 “Par būvju bezatlīdzības lietošanas līguma 

pagarinājumu” pieņemšanas brīža). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Plkst. 14.02 K.SPRŪDE piedalās sēdē. 
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2.§ 

Biedrības “Gaujas Partnerība” pusgada atskaite 

 (I.Pērkone) 

Atskaite (1.pielikums). 

K.SPRŪDE, I.PĒRKONE, G.BOJĀRS, K.DĀVIDSONE, R.KUBULIŅŠ, M.SPRINDŽUKS 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.06.15 – 0.16.10] par finansējuma sadali konkursa 

otrajai kārtai, projektu vērtēšanas kārtību un iesniegto projektu kvalitāti. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

 

3.§ 

Biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” pusgada atskaite 

 (A.Brūvers) 

Biedrība “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” (turpmāk – biedrība) ir dibināta 2015.gada 

26.martā. Biedrības dibinātāji ir Beverīnas, Cēsu, Amatas, Pārgaujas, Līgatnes, Krimuldas un 

Sējas novadu pašvaldības un tās mērķis ir panākt Gaujas un tās baseina upju ilgtspējīgu 

attīstību un apsaimniekošanu, kas pavērtu jaunas iespējas katras upes baseina pašvaldībai un 

iedzīvotājiem. Biedrības galvenie uzdevumi ir veikt Gaujas baseina upju strukturālos 

uzlabojumus, atjaunot un/vai uzlabot biotopus, novērtēt un uzraudzīt zveju un makšķerēšanu, 

kā arī informēt sabiedrību iepriekšminētajos jautājumos un veicināt sadarbību starp 

pašvaldībām un privāto sektoru.  Pašvaldība iestājās biedrībā ar mērķi padarīt Gaujas upi 

pievilcīgāku no zivju resursu, tūrisma un citiem aspektiem, kā arī piesaistīt Eiropas 

Savienības finansējumu šī mērķa sasniegšanai. Informē par pieredzes apmaiņas braucienu uz 

Morumu, Zviedrijā. Vērš uzmanību, ka Morumā ar iedzīvotāju skaitu ap 5 tūkst. ieņēmumi no 

licencētās lašu makšķerēšanas sastāda ap 5 milj. EUR gadā. Pauž viedokli, ka nepieciešams 

ieviest licencētu lašveidīgo zivju makšķerēšanu arī Ādažu novadā, šīm nolūkam veicot 

attiecīgos grozījumus noteiktajos normatīvajos aktos. 

M.SPRINDŽUKS lūdz informēt par pašvaldības finanšu izdevumiem, iestājoties biedrībā. 

A.BRŪVERS skaidro, ka ikgadējā dalības maksa (biedra nauda) ir 600 EUR, jeb 50 EUR 

mēnesī. 

R.KUBULIŅŠ lūdz informēt par pasākumiem, izņemot licencēto makšķerēšanu, ko biedrība 

īsteno vai plāno īstenot un, vai pasākumi tiks īstenoti Gaujas abos krastos. 

A.BRŪVERS informē, ka biedrība, izņemot iepriekš minēto, īsteno arī pasākumus Gaujas 

krastu erozijas novēršanai, kā arī ūdeņu apsaimniekošanai, nodrošinot inspektorus. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par pašvaldības pārstāvjiem Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un 

apakškomitejās 

 (M.Sprindžuks) 

Latvijas Pašvaldību savienība (turpmāk – LPS) savā š.g. 7.jūnija vēstulē Nr. 

0620171414/A851 “Par informācijas sniegšanu Latvijas Pašvaldību savienībai” (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/17/1898) lūdz deleģēt pašvaldības pārstāvjus LPS komitejās un 

apakškomitejās. Informē, ka tālāk minētajās komitejās un apakškomitejās piedalīsies šādi 

pārstāvi: 

1. Finanšu un ekonomikas komiteja – Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs; 
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2. Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja – Māris Sprindžuks, domes 

priekšsēdētājs; 

3. Veselības un sociālo jautājumu komiteja – Pēteris Pultraks, domes deputāts; 

4. Veselības un sociālo jautājumu komiteja – Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja; 

5. Izglītības un kultūras komiteja – Pēteris Balzāns, domes priekšsēdētāja vietnieks; 

6. Sporta jautājumu apakškomiteja – Pēteris Sluka, domes Sporta daļas vadītājs. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

5.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 

Nr.1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas 

izglītības ieguvei ” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.23/2017 “Grozījums Ādažu novada domes 2015.gada 

27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par saistošo noteikumu “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu 

Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” projektu 

 (J.Sviridenkova) 

Ziņo, ka saistošo noteikumu projekts tika vienbalsīgi atbalstīts Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālās komitejas (turpmāk – komiteja) š.g. 4.jūlija sēdē. 

R.KUBULIŅŠ informē, ka atturējās komitejas balsošanā. [Piezīmē: Saistošo noteikumu “Par 

pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēs” projekts tika vienbalsīgi atbalstīts Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas š.g. 4.jūlija sēdē (deputāts R.Kubuļiņš balsoja “par”), balsošanas rezultāti ir 

norādīti komitejas protokolā Nr.1 § 6 (reģ. Nr.ĀND/1-9-14-1/17/1), protokolu parakstīja 

komitejas priekšsēdētāja K.Dāvidsone un visi komitejas locekļi.] Ierosina saistošo noteikumu 

projekta 20.3.apakšpunktu attiecināt arī uz vecākiem, kuriem ir noteikta trešās grupas 

invaliditāte. 

P.BALZĀNS, I.ROZE, G.BOJĀRS, R.KUBULIŅŠ, K.SAVICKA, P.PULTRAKS, 

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.30.12 – 0.41.13] par: 

1. kārtību, kādā izskatā komitejas un domes sēdēs sagatavotos dokumentu projektus; 

2. personu, kurām noteikta invaliditāte, skaitu novadā; 

3. invaliditātes grupu iedalījumu un spēju ierobežojuma pakāpēm; 

4. ierosinājumu aizstāt saistošo noteikumu projekta 20.3.apakšpunktā vārdu “abiem” un 

vārdiem “vienam no”. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par ierosinājumu aizstāt saistošo noteikumu projekta 

20.3.apakšpunktā vārdu “abiem” un vārdiem “vienam no”. 

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

Aizstāt saistošo noteikumu projekta 20.3.apakšpunktā vārdu “abiem” un vārdiem 

“vienam no”. 



 6 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par ierosinājumu papildināt saistošo noteikumu projekta 

20.punktu ar jaunu apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā: “abiem vecākiem (vai vienam no 

vecākiem, ja bērns ir tikai viena no vecākiem aizgādībā) piešķirta trešās grupas invaliditāte”. 

Atklāti balsojot, ar 5 balsīm „par” (G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ 

(LZP), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – 2 (K.DĀVIDSONE (RA), P.PULTRAKS 

(RA)), „atturas” – 7 (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), J.NEILANDS 

(RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), DOME NOLEMJ: 

Nepapildināt saistošo noteikumu projekta 20.punktu ar jaunu apakšpunktu, izsakot to 

šādā redakcijā: “abiem vecākiem (vai vienam no vecākiem, ja bērns ir tikai viena no 

vecākiem aizgādībā) piešķirta trešās grupas invaliditāte”. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par precizēto saistošo noteikumu projektu. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju 

un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

7.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes š.g. 20.jūnija iekšējos noteikumos Nr.5 “Valsts 

budžeta mērķdotācijas un pašvaldības finansējuma aprēķina un sadales kārtība 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt iekšējos noteikumus Nr.7 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 

20.jūnija iekšējos noteikumos Nr.5 „Valsts budžeta mērķdotācijas un pašvaldības 

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

un sagatavot tos parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.147 “Par zemes vienības „Jaunlilavas” detālplānojuma īstenošanas 

kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Grietiņas” 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.148 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Grietiņas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Langas” 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.149 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

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

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 4 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.150 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Rīgas gatvē 4” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Nūrnieki” zemes 

vienībai “Ziedoņi” 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.151 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā 

īpašuma “Nūrnieki” zemes vienībai “Ziedoņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 25A un “Mazdārzi” apvienošanu 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.152 “Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 25A un “Mazdārzi” 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par darba grupas izveidi polderu apsaimniekošanas plāna izstrādei 

 (M.Šketika) 

G.BOJĀRS piesakās darbam darba grupā, informējot, ka dažos gadījumos viņam var būt 

interešu konflikts. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.153 “Par darba grupas izveidi”, papildinot darba grupas sastāvu ar 

deputātu G.Bojāru, un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par darba grupas izveidi 

 (A.Petskojs) 

I.HENILANE ierosina iekļaut darba grupā Ivetu Grīviņu, domes Attīstības un investīciju 

daļas telpiskās attīstības plānotāju. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.154 “Par darba grupas izveidi”, papildinot darba grupas sastāvu ar 

Ivetu Grīviņu, domes Attīstības un investīciju daļas telpiskās attīstības plānotāju, un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu aglomerācijas paplašināšanu Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā 

 (A.Dundurs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.155 “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu aglomerācijas 

paplašināšanu Ādažu novada administratīvajā teritorijā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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17.§ 

Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III 

kārta” 

 (A.Dundurs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.156 “Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II 

kārta” 

 (A.Dundurs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.157 “Par līdzfinansējumu projektam “Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārta”” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi Alderu ciemā 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.158 “Par centralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi Alderu ciemā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu iela A” iegūšanu 

pašvaldības īpašumā 

 (E.Kāpa) 

R.KUBULIŅŠ ierosina centralizēti risināt jautājumu par ielu, kas pieder privātpersonām, 

pārņemšanu pašvaldības īpašumā ielu apsaimniekošanai, uzsākot sarunas ar ielu īpašniekiem 

un lēmumu pieņemot centralizēti, neizskatot līdzīgus jautājumus vairākās komiteju un domes 

sēdēs. 

E.KĀPA skaidro, ka iepriekš minētie īpašumi ir apzināti, bet, ņemot vērā katra gadījuma 

specifiku (īpašnieki nevēlās nodot īpašumu pašvaldībai; īpašums ir apgrūtināts; īpašnieki, kam 

pieder iela, nevar vienoties par īpašuma nodošanu pašvaldībai u.c.), ir nepieciešams izvērtēt 

un pieņemt lēmumu par katru gadījumu individuāli.  

P.BALZĀNS un M.SPRINDŽUKS atkārtoti informē par jautājumu izskatīšanas kārtību 

komitejas un domes sēdēs. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.159 “Par nekustamo īpašumu “Mazstapriņu iela A” un “Stapriņu 

iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par zemes piešķiršanu nomā Attekas ielā 11 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.160 “Par Attekas iela 11 zemes piešķiršanu nomā” iegūšanu 

pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 
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22.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

22.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

1. N.M. savā š.g. 3.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2174) lūdz izsniegt izziņu par 

domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Stapriņi, Ādažu nov., 

zemes 0,2205 ha kopplatībā 1/2 domājamas reģistrācijai zemesgrāmatā uz Latvijas 

Republikas pastāvīgās iedzīvotājas A.K. vārda saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Pamatojoties uz likuma “Par 

zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību,  

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

Piekrist, ka Latvijas Republikas pastāvīgā iedzīvotāja A.K., (personas kods), iegūst 

īpašumā 1/2 (vienu otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nosaukums) iela 

(numurs), Stapriņi, Ādažu nov., apbūvēta zemesgabala (kadastra apzīmējums) 0,2205 

ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.      

2. SIA „Baltijas Investori” pilnvarotā persona S.K. savā š.g. 30.jūnija iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/17/2131) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā 

īpašuma „(nosaukums)”, Kadagā, Ādažu novadā (kadastra numurs), zemesgabalu sakarā ar 

to, ka sabiedrības dalībnieki ir Krievijas pilsoņi. Pamatojoties uz likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību,  

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

Piekrist izsniegt SIA „Baltijas Investori”, reģ. Nr.40103546916, juridiskā adrese: 

Zaubes iela 5-1, Rīga, LV-1013, izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā 

īpašuma „(nosaukums)”, Kadaga, Ādažu nov., zemesgabalu 2,84 ha platībā (īpašuma 

kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums).  

3. SIA „Podnieki-5” pilnvarotā persona A.D. savā š.g. 13.jūlija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/17/2293) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma 

(nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., (kadastra numurs), zemesgabalu saskaņā ar 

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

kārtību. Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām 

un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

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

Piekrist izsniegt SIA „Podnieki-5”, reģ. Nr.50203050281, juridiskā adrese: Pulkveža 

Brieža iela 19, Rīga, LV-1010, izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā 

īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., apbūvētu zemesgabalu 0,7955 

ha platībā (īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra apzīmējums). 

4. R.N. savā š.g. 18.jūlijā iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2325) lūdz izsniegt izziņu par 

domes piekrišanu nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., zemes 

0,2334 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā uz SIA “Eden garden” vārda saskaņā ar likuma 

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

Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību  

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

Piekrist izsniegt SIA „Eden garden”, reģistrācijas Nr.40203018308, juridiskā adrese: 

Matīsa iela 61-21, Rīga, LV-1009, izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā 
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nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., neapbūvētu 

zemesgabalu 0,2334 ha platībā (īpašuma kadastra numurs, zemes vienības kadastra 

apzīmējums) komercapbūvei.  

22.2. Par agrāk pieņemta lēmuma atcelšanu 

Pamatojoties uz vairākkārtējiem uzaicinājumiem ierasties domē, lai parakstītu š.g. 25.maijā 

sagatavoto “Alderi 1D” mazdārziņa zemes nomas līgumu un I.B. š.g. 29.jūnija iesniegumu 

(reģ. Nr.ĀND/1-18-2/17/98) par atteikšanos no mazdārziņa zemes nomas,  

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

Atcelt domes š.g. 23.maija lēmuma Nr.116 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” 

3.punktu par nekustamā īpašuma „Alderi 1D” (zemes vienības kadastra apzīmējums 

8044 014 0291) mazdārziņa 0,0429 ha platībā piešķiršanu nomā I.B. personiskās 

palīgsaimniecības uzturēšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “Deivida Duhovnija dūrainis” 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.161 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” iegūšanu 

pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam Attekas ielā 23A 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.162 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam 

Attekas ielā 23A” iegūšanu pašvaldības īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta 

izdarīšanu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.25/2017 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas 

izdošanu vai būvniecības ieceres akcepta izdarīšanu” un sagatavot tos parakstīšanai. 

26.§ 

Par domes š.g. 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.22/2017 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 

 (E.Kāpa) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) savā š.g. 7.jūlija 

vēstulē Nr.1-18/5398 “Par saistošajiem noteikumiem” (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/2222) par 

domes š.g. 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.22/2017 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” (turpmāk – SN) lūdz precizēt SN un nodrošināt to atbilstību normatīvo aktu 

prasībām. Izvērtējot VARAM iebildumus (kopā 22), dome daļai no iebildumiem piekrīt un 

precizē tos, bet daļai nepiekrīt.  

Attiecībā uz iebildumu Nr.9 dome norāda, ka SN 40.punkts, kas nosaka, ka izpilddirektoram 

ir piešķirtas tiesības atsevišķās jomās izdot administratīvos aktus, nav pretrunā ar likuma “Par 

pašvaldībām” (turpmāk – Likums) 42.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka domes lēmumiem, 

kuru izpilde ir saistīta ar izdevumiem, jābūt nodrošinātiem ar pašvaldības materiālu un finanšu 
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resursiem. Savukārt Likuma 60.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka Finanšu komiteja dod 

atzinumu par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu 

projektiem, ja to izpilde saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem 

budžeta ieņēmumu daļā. Administratīvo aktu izdošanas deleģējums amatpersonai dod iespēju 

privātpersonai ātrāk realizēt savas tiesības, turklāt konkrēto administratīvo aktu izdošanas 

kārtību nosaka citi normatīvie akti.  

Attiecībā uz iebildumu Nr.12 par to, ka atbilstoši Likuma 3.panta trešajai daļai darba valoda 

domē un tās institūcijās un iestādēs ir latviešu valoda, lūdzot pārskatīt SN 55. un 96.punktu, 

dome norāda, ka minētie punkti nereglamentē darba valodu pašvaldībā, bet gan privātpersonas 

tiesības iesniegt dokumentu svešvalodā. Valsts valodas likuma 10.panta trešā daļa nosaka, ka 

“dokumentus svešvalodā no personām pieņem, ja tiem pievienots Ministru kabineta noteiktajā 

kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums valsts valodā”. Tas pats attiecas uz privātpersonas 

tiesībām būt uzklausītām. SN 96.punkts nenosaka, ka sēdes var notikt citā valodā, bet gan 

nosaka, pie kādiem apstākļiem privātpersona var lietot svešvalodu. Valsts valodas likuma 

7.panta otrā daļa nosaka, ka “visos citos gadījumos sēdēs un citās darba sanāksmēs, lietojot 

svešvalodu, rīkotājs nodrošina tulkojumu valsts valodā, ja to pieprasa kaut viens no 

sanāksmes dalībniekiem”. 

Attiecībā uz iebildumu Nr.16, ka Likuma 31.pants nosaka domes pienākumu apspriest tikai 

tos jautājumus, kas iekļauti izsludinātajā sēdes darba kārtībā un izņēmumi pieļaujami vienīgi 

tad, ja tam piekrīt ne mazāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem deputātiem, dome norāda, ka 

minētais punkts nereglamentē jau izsludinātu sēdes darba kārtību, bet, gan tiesības domes 

priekšsēdētājam iekļaut darba kārtībā steidzamu jautājumu, pat ja tas nav izskatīts domes 

komitejās, pirms darba kārtības izsludināšanas. Likuma 62.panta pirmās daļas 7.punkts dod 

tiesības domes priekšsēdētājam ierosināt jautājuma izskatīšanu domē. 

Attiecībā uz iebildumu Nr.22 dome norāda, ka Ādažu novadā nav pagasta pārvaldes, līdz ar to 

Likuma 69.² panta regulējums domei nav saistošs. 

Ņemot vērā iepriekšminēto, atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, 

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.26/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017. 

gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22/2017 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

2. Nepiekrist VARAM š.g. 7.jūlija atzinuma Nr.1-18/5398 9., 12., 16. un 22.punktā 

izteiktajiem iebildumiem. 

27.§ 

Par grozījumiem Administrācijas nolikumā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.8 “Grozījumi Ādažu novada domes Administrācijas nolikumā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumiem Sabiedrisko attiecību daļas reglamentā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.4 “Grozījumi Ādažu novada domes Sabiedrisko attiecību daļas 

reglamentā” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas amatiem 
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 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.163 “Par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas amatiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par pievienošanos 

POLARIS procesam 

 (I.Henilane) 

Dome nodrošina vietējo pārvaldi un tai noteikto funkciju izpildi savā teritorijā, ar mērķi 

veicināt teritorijas attīstību un komercdarbības izaugsmi. Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūra (turpmāk – LIAA), īstenojot investīciju piesaistes metodiku “POLARIS process”, 

organizē informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniski pētnieciskām iestādēm, 

investīciju projektu turētājiem un investoriem, ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju 

piesaisti. 

Lai sekmētu komercdarbības attīstību Ādažu novadā, veicinot investīciju apjoma pieaugumu, 

palielinātu pašvaldības konkurētspēju vietējos un starptautiskos tirgos, kā arī paplašinātu 

sadarbību ar esošajiem un potenciālajiem investīciju projektu īstenotājiem, domei ir lietderīgi 

slēgt sadarbības līgumu ar LIAA par pievienošanos POLARIS procesam. 

Pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. pantu, 61.panta pirmo un otro daļu, 

likuma “Par pašvaldībām” 15.panta otrās daļas 10.punktu, Ādažu novada attīstības 

programmā 2016.-2022. gadam noteikto ilgtermiņa prioritāti IP2: “Daudzveidīga, mūsdienīga 

un ilgtspējīga ekonomika, vidēja termiņa prioritāti VTP7: “Apzināti novada teritorijā esošie 

resursi un definēta to iespējamā izmantošana”, vidējā termiņa prioritāti VTP8: “Novada 

teritorija – pievilcīga investoriem”, rīcības virzienu RV7.1: “Ādažu novadā esošo resursu 

apzināšana un informācijas sniegšana par tiem”, rīcības virzienu RV8.1: “Prioritāro 

industriālo un komerciālo teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbības nodrošināšana šo 

teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība:, uzdevumu U7.1.1: “Informēt par 

Ādažu novada domei piederošajiem resursiem”, uzdevumu U7.1.2: “Informēt par resursiem, 

kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem”, uzdevumu 

U8.1.1: “Piesaistīt investorus, uzdevumu”, uzdevumu U8.1.2: “Veicināt industriālo teritoriju 

attīstību, paredzēt teritorijas industriālo zonu attīstībai teritorijās, kur ir bijušas industriālas 

būves, veicināt šo teritoriju attīstību”, uzdevumu U8.1.3: “Veicināt uzņēmējdarbības 

attīstību”,  

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

1. Atbalstīt domes pievienošanos POLARIS procesam, slēdzot sadarbības līgumu ar 

LIAA (2.pielikums). 

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai līdz š.g. 9.augustam sagatavot lēmumā 

minētā līguma projektu parakstīšanai. 

3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram. 

31.§ 

Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move 

more quickly” izpildes pasākumos 

 (M.Sprindžuks) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.164 “Par ēku iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg 

Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos” un sagatavot to 

parakstīšanai. 
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32.§ 

Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības iestādes jaunas ēkas būvprojekta 

ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un inženierbūvju izbūves finansēšanai 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.165 “Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam 

“Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” izglītības 

iestādes jaunas ēkas būvprojekta ekspertīzes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un 

inženierbūvju izbūves finansēšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), 

J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), 

E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (K.SPRŪDE (S)), „atturas” – nav, DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

34.§ 

Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes finansēšanai 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.166 “Par aizņēmumu investīciju projekta “Novērst plūdu un krasta 

erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” I kārtas Būvprojektu izstrādes 

finansēšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 

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

Ādažu novadā” 

 (N.Krasnova) 

Dome š.g. 28.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.6/2017 “Grozījumi Ādažu novada 

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

vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā”” (turpmāk – SN Nr.6). Š.g. 

2.maijā dome saņēma VARAM iebildumus par SN Nr.6 1.punktā izteiktajiem 15.2. un 

15.3.apakšpunktiem un š.g. 23.maijā izskatīja tos domē, pieņemot jaunus saistošos 

noteikumus Nr.15/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos 

noteikumos Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 

kārtību Ādažu novadā”” (turpmāk – SN Nr.15/2017). 

Š.g. 28.jūnijā dome saņēma VARAM iebildumus par SN Nr.15/2017, VARAM nepiekrītot 

domes argumentiem un lūdzot pārskatīt SN Nr.15/2017. 

Ievērojot VARAM telefoniski sniegto skaidrojumu un argumentus, ir veikti labojumi SN 

Nr.15/2017 un 2.punktā izteiktais 2015.gada 15.marta saistošo noteikumu Nr.19/2015 “Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” 
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(turpmāk – Noteikumi) 15.2.apakšpunkts aiz vārda “verificēšanu” papildināts ar vārdiem “un 

reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā”.  

Ņemot vērā, ka š.g. 20.jūnijā ir pieņemts jauns Ādažu novada pašvaldības nolikums, kas 

paredz tikai vienu domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, ir nepieciešams veikt grozījumu 

Noteikumos, aizstājot visā Noteikumu tekstā vārdus “domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks” 

ar vārdiem “domes priekšsēdētāja vietnieks”.  

Ņemot vērā, ka SN Nr.15/2017 nav publicēti pašvaldības avīzē, tos ir jāatceļ un jāpieņem 

jauni SN.  

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.28/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 

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

taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

36.§ 

Par L.Grieznes atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.167 “Par L.Grieznes atbrīvošanu no darba vēlēšanu komisijā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību attīstības padomē 

 (L.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.170 “Par domes pārstāvi Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību 

attīstības padomē” un sagatavot to parakstīšanai. 

38.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam “Pērāji” 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.168 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem īpašumam 

“Pērāji”” un sagatavot to parakstīšanai. 

- Slēgtā daļa - 

39.§ 

Par dalības vasaras nometnē apmaksu 

 (I.Roze) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

Sēdi slēdz plkst. 15.36. 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


