
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 22.decembrī                     Nr.26 

 

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:  

J.BEĶERS (RA) (no plkst. 08.36), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

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

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.BALZĀNS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE 

(RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: J.ANTONOVS, I.BRIEDE, A.BRŪVERS, M.GRIEZNE, 

S.GRĪNBERGS, I.GRĪVIŅA, M.GROZA, I.HENILANE, E.KĀPA, N.KRASNOVA, 

V.KUKK, S.MŪZE, G.PORIETIS, SLUKA, A.SPRICIS. 

citi: Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks O.FELDMANIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 08.30. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību pēc 35.jautājuma ar 36.jautājumu “Par 

telpu nomu Gaujas ielā 33 A”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju. 

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

Apstiprināt domes šā gada 22.decembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par Ādažu novada domes investīciju projektu izpildi 2017.gadā. 

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

3. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo grupām. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu. 

5. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Birznieki”. 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaundumpji”. 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ciedrulauki”. 

8. Par nekustamā īpašuma “Ozolāji” sadalīšanu. 

9. Par nekustamā īpašuma “Mārtiņgaiļi” sadalīšanu. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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10. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu. 

11. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un 

izstrādes laika grafika izmaiņām. 

12. Par publisko ezeru ekspluatācijas noteikumiem. 

13. Par Polderu un meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumu plānu 2017.-2022.gadam. 

14. Par Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas parka koncepcijas apstiprināšanu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā SIA „Divi S”. 

16. Par skulptūru pieņemšanu dāvinājumā. 

17. Par Tallinas šosejas šķērsošanu Stapriņu ciemā. 

18. Par SIA “Rīgas meži” sadarbības piedāvājumu. 

19. Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas 

koncepciju. 

20. Zemes jautājumi. 

21. Par eksperimentāla sabiedrisko pārvadājuma maršruta izveidi. 

22. Par atbalstu Ādažu novada pensionāru biedrībai 2018.gadā. 

23. Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu. 

24. Par grozījumu Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas reglamentā. 

25. Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu. 

26. Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu. 

27. Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. 

28. Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā. 

V. Citi jautājumi: 

29. Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts īpašumā. 

30. Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un “Vējavas iela 5” izsoļu rezultātiem. 

31. Par Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.46/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”. 

32. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

33. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.252 “Par 

grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā”. 

34. Par grozījumu Ādažu novada domes 2011.gada 26.jūlija iekšējos noteikumos 

„Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas 

kārtību Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”. 

35. Par apbalvojumu. 

36. Par telpu nomu Gaujas ielā 33A. 

-Slēgtā daļa- 

37. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu „Kadaga 8”-16. 

 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīts:  

1.1. domes 2016.gada 23.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”; 
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1.2. domes 2017.gada 22.augusta lēmums Nr.200 “Par nekustamā īpašuma „Langas” 

daļas iegādi” un domes 2017.gada 5.decembra lēmums Nr.275 “Par nekustamo 

īpašumu „Ataru ceļš A” un “Langas” iegādi”; 

1.3. domes 24.11.2017. protokola Nr.22 § 1.3. “Par pašvaldības īpašuma “Vējpriedes” 

zemes daļas piešķiršanu nomā”, domes 28.11.2017. lēmums Nr.263 “Par nekustamā 

īpašuma daļas piešķiršanu nomā”, domes 28.11.2017. lēmums Nr.267 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Priežu iela 14”, domes 28.11.2017. 

lēmums Nr.268 “Par nekustamā īpašuma „Lindas iela 2” un „Lindas iela 4” 

piešķiršanu nomā”,  domes 28.11.2017. lēmums Nr.269 “Par telpas nomas līguma 

pagarināšanu” – dokumentos minētie līgumi un vienošanās ir parakstīti; 

1.4. domes 28.11.2017. lēmums Nr.272 “Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības” – vienošanās ir parakstīta; 

1.5. domes 08.12.2017. lēmums Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās 

likmes piemērošanu” – lēmuma noraksts nosūtīts būvatļauju saņēmējiem ar 

atgādinājumu veikt tiem noteiktā pienākuma izpildi; 

1.6. domes 28.11.2017. protokola Nr.23 § 4. “Par Dienas aprūpes centra koncepciju 

personām ar garīga rakstura traucējumiem” – koncepcija ir publicēta pašvaldības 

mājaslapā. 

2. Ir jāatceļ domes 2017.gada 8.decembra lēmums Nr.276 “Par projekta “Novērst plūdu un 

krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanu Ādažu novadā” pieteikuma īstenošanas 

uzsākšanu” – Finanšu ministrija neatbalstīja līdzekļu piešķiršanu 2.kārtai ātrāk (2018.gadā 

tiks izstrādāts vien tehniskais projekts, taču tā īstenošanai pieejamais finansējums būs 

zināms 2019.gada sākumā). 

3. Pēc teritorijas plānojuma projekta un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas tika 

saņemti būtiski vairāk kā 30 iesniegumi un 17 institūciju atzinumi, tāpēc papildinātajai 

plānojuma redakcijai nepieciešama jauna publiskā apspriešana, t.i., tās norisei 

nepieciešams papildu laiks. 

4. Saimniecisko darbu izpilde: 

4.1. publiskajā ārtelpā tika uzstādīti Ziemassvētku dekori; 

4.2. uzsākta e-pakalpojuma ieviešana bērnu pieteikšanai rindā uz vietu domes bērnudārzos 

un tās virzības kontrolei; 

4.3. domes tehnikas un inventāra novietnei Kadagā tika uzlabots nožogojums un vārti;  

4.4. panākta vienošanās ar Autotransporta direkciju par domes dotācijas atcelšanu vietējās 

nozīmes maršrutā Nr.5721 (skolēnu autobuss), panākot budžeta līdzekļu ekonomiju 

28350 euro (plānotais dotācijas apmērs līdz 2020.gadam); 

4.5. laikraksta “Ādažu Vēstis” lasītājiem tika piegādāti 2018.gada sienas kalendāri. 

5. Domei ir nelabvēlīgs tiesas spriedums par pārmērīgā līgumsoda samazināšanu 2095,86 

euro apmērā pilnsabiedrībai “Apvienība Pluss”. Līgums paredzēja līgumsodu 20% apmērā 

no līgumcenas. 

6. Sekmīgi noritēja domes pasākums “Sporta laureāts”, pasākums “Jauniešu formums 

Ādažos”, domes kausa izcīņa novusā, novada Lielās egles iedegšana, Ziemassvētku 

pasākumi izglītības iestādēs, kā arī Sociālā dienesta organizēts labdarības pasākums. 

7. Ādažu VPVKAC ir teritoriālais līderis sniegto pakalpojumu skaita ziņā 30 km rādiusā 

esošo VPVKAC vidū (Saulkrasti, Carnikava, Stopiņi, Inčukalns un Krimulda). 

Domes 2017.gada plāna izpilde (1.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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2.§ 

Par Ādažu novada domes investīciju projektu izpildi 2017.gadā 

 (M.Sprindžuks) 

Plkst. 08.36 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

Domes investīciju projektu izpilde 2017.gadā (2.pielikums). 

Plkst. 8.56 G.BOJĀRS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (G.BOJĀRS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamo grupām 

 (I.Briede) 

Izglītības likuma (turpmāk – likums) 17.panta pirmā daļa nosaka pienākumu pašvaldībai 

nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem iespēju iegūt 

pirmsskolas izglītību dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē.  

Plkst. 8.57 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

Ādažu novada Attīstības programmā (2016-2022) noteiktās vidējā termiņa prioritātes VTP9 

“Pieejama un kvalitatīva izglītība” uzdevums U.9.1.5 ir “Nodrošināt pirmsskolas izglītības 

pakalpojumu visiem novada bērniem”. 

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 telpas un izveidotas 2 bērnu grupas ar 36 vietām.  

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – KPII) divas trešdaļas (122) no kopējā 

vietu skaita (184) ir paredzētas karavīru bērniem, un tas ir radījis disproporciju  jaunākā 

vecuma bērnu nodrošināšanā ar vietu KPII.  

Saskaņā ar iedzīvotāju reģistra datiem, 2017.gada septembrī pusotra gada līdz divarpus gadu 

vecumu bija sasnieguši 248 bērni, bet tikai 64 bērniem (26%) bija nodrošināta vieta 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs (turpmāk - PII) 3 jaunākā vecuma bērnu grupās. 

Bez tam, 24 no tiem ir karavīru bērni. 111 bērni apgūst pirmsskolas izglītības programmu 

privātajās PII, 15 bērni izmanto aukles pakalpojumu, 58 bērni neizmanto pakalpojumu vispār. 

Līdz šim aptuveni 50–60% no pusotra gada vecumu sasniegušajiem bērniem tiek pieteikti PII 

vai bērnu uzraudzības pakalpojumu saņemšanai. 2017.gada rudenī pusotra gada vecumu bija 

sasnieguši 42 bērni, no tiem pašvaldības PII tika uzņemti 6, privātajās PII – 16, pie auklēm – 

4 bērni. 

Paredzams, ka 2018.gada septembrī rindā uz pašvaldības PII būs 280–300 jaunākā vecuma 

bērni, bet vietas būs pieejamas 64 bērniem (21%) no rindā esošajiem. 

KPII ir 8 bērnu grupas, t.sk., 1 jaunākā vecuma grupa 20 bērniem. Iestādē  ir grūtības 

nokomplektēt 6-, 5- un 4-gadīgo bērnu grupas – kopā 12 vietas ir neaizpildītas. KPII ēkas 

1.stāvā ir iespējams izveidot vēl vienu jaunākā vecuma bērnu grupu 20 bērniem, 

nekomplektējot vienu no vecākā vecuma bērnu grupām. Paredzamā ietekme uz budžetu – līdz 

200 euro. 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu un Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 5.decembra 

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

Uzdot Kadagas PII vadītājai līdz 2018.gada 1.septembrim: 

1. pārveidot 3.grupu par jaunākā vecuma grupu 20 bērniem; 

2. organizēt 6.grupas bērnu pārcelšanu uz iestādes citām grupām izglītības turpināšanai.  

4.§ 

Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma atcelšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Plkst. 08.58 G.BOJĀRS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (G.BOJĀRS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.279 “Par nekustamā īpašuma “Vagulīši” detālplānojuma 

atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Birznieki” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (G.BOJĀRS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.280 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Birznieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaundumpji” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 

(M.SPRINDŽUKS), (G.BOJĀRS atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.281 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Jaundumpji”” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ciedrulauki” 

 (S.Grīnbergs) 

Plkst. 09.00 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.282 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Ciedrulauki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma “Ozolāji” sadalīšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.283 “Par nekustamā īpašuma “Ozolāji” sadalīšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamā īpašuma “Mārtiņgaiļi” sadalīšanu 

 (S.Grīnbergs) 
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Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.284 “Par nekustamā īpašuma “Mārtiņgaiļi” sadalīšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas pilnveidošanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.285 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas 

pilnveidošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta pilnveidotās 

redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai un 

izstrādes laika grafika izmaiņām 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.286 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata 

projekta pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai un izstrādes laika grafika izmaiņām” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

12.§ 

Par publisko ezeru ekspluatācijas noteikumiem 

 (M.Groza) 

Dome ir tās administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdenstilpju valdītājs atbilstoši Ministru 

kabineta 2014.gada 18.jūnija noteikumiem Nr.300 “Par Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā esošā Dūņezera, Lilastes ezera, Lielā Baltezera, Mazā Baltezera, Gaujas un zemes 

zem tiem nodošanu Ādažu pašvaldības valdījumā”.  

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie ūdeņi.  

Lai nodrošinātu ūdenstilpju korektu apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī iespēju tās 

iznomāt atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi 

par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 

(turpmāk – Noteikumi Nr.918), dome izstrādāja ūdenstilpju ekspluatācijas noteikumus 

saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumu Nr.1014 “Ūdens objektu 

ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanas kārtība” (turpmāk – Noteikumi 

Nr.1014) prasībām.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 3.punktu, Noteikumiem Nr. 

918 un 1014, kā arī Attīstības komitejas šā gada 12.decembra atzinumu, atklāti balsojot,  

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

1. Apstiprināt šādus noteikumus (turpmāk visi kopā – Noteikumi) (3.pielikums): 

1.1. Mazā Baltezera ekspluatācijas noteikumi; 

1.2. Lielā Baltezera ekspluatācijas noteikumi; 

1.3. Dūņezera ekspluatācijas noteikumi;  

1.4. Lilastes ezera ekspluatācijas noteikumi.  

2. Organizēt Noteikumu saskaņošanu ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides 

zinātnisko institūtu “BIOR” un Valsts vides dienestu. 
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3. Atbildīgais par lēmuma 2.punkta izpildi domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

hidromeliorācijas inženiere Mārīte Groza. 

4. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītājs Artis Brūvers. 

13.§ 

Par Polderu un meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumu plānu 2017.-2022.gadam 

 (M.Groza) 

Plkst. 09.07 G.BOJĀRS atstāja sēdi. 

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, t.sk., 

pretplūdu pasākumiem. 

Dome 2005.gada 16.augustā pieņēma lēmumu Nr.85 “Par Ādažu-Centra poldera, Laveru 

poldera un Eimuru-Mangaļu poldera pārņemšanu pašvaldības īpašumā un apsaimniekošanā”. 

Lai nodrošinātu polderu korektu apsaimniekošanu un uzturēšanu, dome šā gada 25.jūlijā 

pieņēma lēmumu Nr.153 “Par darba grupas izveidi”, nosakot uzdevumu – izstrādāt polderu un 

meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas plānu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Meliorācijas 

likuma 22. panta pirmo daļu un 22. prim panta pirmo daļu, kā arī Attīstības komitejas šā gada 

12.decembra atzinumu,  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (G.BOJĀRS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Polderu un meliorācijas sistēmu uzturēšanas pasākumu plānu 2017.-

2022.gadam (4.pielikums).  

2. Atbildīgais par lēmuma 1.punkta izpildi domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

hidromeliorācijas inženiere Mārīte Groza. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Saimniecības un infrastruktūras daļas 

vadītājs Artis Brūvers. 

14.§ 

Par Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas parka koncepcijas apstiprināšanu 

 (I.Grīviņa) 

Ādažu novads ir viena no visstraujāk augošajām teritorijām iedzīvotāju skaita ziņā Latvijā. 

Pēdējo 10 gadu laikā deklarēto iedzīvotāju skaits Ādažu novadā ir palielinājies par 26 %, 

sasniedzot 11576. Pēc  Iedzīvotāju uzskaites dienesta datiem 07.09. 2017. novadā bija 

deklarēti  1417 jaunieši vai 12,5 % no novadā deklarēto iedzīvotāju skaita. Plānots, ka 

2019.gadā Ādažu novadā dzīvos vismaz1755 jaunieši, kuru saturīgu brīvā laika pavadīšanu  

esošā infrastruktūra nespēs nodrošināt.  

Viena no pašvaldības funkcijām ir darba ar jaunatni (jaunieši no 13 – 25 gadu vecumam) 

plānošana un īstenošana.  

Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas parka koncepcijas mērķis ir veicināt veselīgu un 

sportisku jauniešu attīstību, nodrošinot tiem pastāvīgi pieejamu aktīvās atpūtas parku 

infrastruktūru brīvā laika treniņiem un pasākumiem. 

Koncepcijas mērķis atbilst Attīstības programmas Rīcības programmas vidējā termiņa 

prioritātes VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un 

pievilcīga vide” uzdevuma “U3.1.5: Attīstīt rotaļu, sporta un atpūtas laukumus” pasākumam 

“3.1.5.6. Koncepcijas izstrāde jauniešu aktīvās atpūtas parka ierīkošanai Ādažos”. Koncepcija 

izstrādāta saskaņā ar Ādažu novada domes attīstības programmu 2016.-2022.gadam,  Ādažu 

novada publiskās ārtelpas koncepciju, Ādažu novada sabiedrības veselības veicināšanas 
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koncepciju, Ādažu novada jaunatnes politikas rīcības virzieniem un sagaidāmajiem 

rezultātiem 2017.-2022. gadam, Ādažu novada sporta attīstības stratēģiju (2016.-2022). 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Jaunatnes 

likuma 5. panta pirmo daļu, kā arī Attīstības komitejas š.g. 12.decembra atzinumu,  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (G.BOJĀRS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Apstiprināt Ādažu novada jauniešu aktīvās atpūtas parka koncepciju (5.pielikums). 

2. Uzdot Attīstības un investīciju daļas telpiskās attīstības plānotājai Iveta Grīviņa līdz 

2018.gada 1.novembrim organizēt tehniskās specifikācijas sagatavošanu jauniešu 

aktīvās atpūtas parka izveidošanai. 

3. Atbildīgais par lēmuma izpildes kontroli – Attīstības un investīciju daļas vadītājas p.i. 

Inita Henilane. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā SIA „Divi S” 

 (P.Sluka) 

Plkst. 09.08 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.287 “Par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā SIA „Divi 

S”” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 09.08 V.BULĀNS atstāja sēdi. 

16.§ 

Par skulptūru pieņemšanu dāvinājumā 

 (M.Sprindžuks) 

Dome izskatīja latviešu tēlniecības vecmeistares Ēvī Upenieces (adrese: Apvijas 2, Ādažu 

novads, LV2164) šā gada 17.novembra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/3950) ar lūgumu 

domei pieņemt dāvinājumā 9 stājskulptūras, eksponēt, glabāt un iespēju robežās popularizēt 

tās, kā nelielu daļu no tēlnieces mūža daiļrades. Dāvinājums ir nedalāms kopums, kam 

dāvinātājas mūža laikā saglabājas autortiesības uz to. 

Izvērtējot iesniegumu, dome konstatēja: 

1) dāvinājums sastāv no 9 priekšmetiem, ko dāvinātājs novērtējis 32600 euro kopsummā: 

Nr. Darba nosaukums Gads Materiāls Izmēri, cm Vērtība, euro 

1. Asnāte 2010 bronza 55 x 25 x 40 7000 

2. Džuljeta 2003 bronza 31 x 20 x 20 4000 

3. Meitene 1975 bronza 35 x 8 x 19 900 

4. Mūžīgā tēma 2016 granīts 75 x 20 x 27 6000 

5. Nāriņa 2003 bronza 16 x 26 1100 

6. Sonāte 2005 bronza 36 x 9 x 12 1100 

7. Rucavniece 2009 bronza 48 x 32 x 20 5000 

8. Svešiniece 2015 bronza 43 x 37 x 21 4500 

9. Rucavas meitene 2011 marmors 50 x 47 x 22 3000 

2) Tēlnieces darbi ir mākslas kritikas atzinīgi vērtēti, kā Latvijā, tā ārvalstīs. Daiļradē 

dominē divas pamattēmas – latviešu mākslas darbinieku portretējumi un alegoriskas, 

figurālas kompozīcijas. Darbos atklāts sievietes ķermeņa skaistums un dziļākā būtība. 

Māksliniece Džemma Skulme par Ēvī Upenieci teikusi:  

“Viņas skulptūrās – sarežģītais, vibrējošais, kustīgais, elpojošais mijas ar tīrām, 

pārlecinošām, pat rafinētām formām. Sievišķais un vīrišķais – šādā perfektā 
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mijiedarbībā. Gleznieciskas un tēlnieciskais. Patinas, sūbējuma laika zoba 

izmantojuma virtuoza prakse. Lūk, tas ir tas Lielais, kas Ēvī tēlniecības darbus 

padara tik saistošus, gan “tais laikos”, gan šodien. Mīlēta un cienīta gan 

pagājības gados, gan šodien.” 

3) dāvinājums nozīmīgi papildinās Ādažu novada kultūras bagātību krātuvi. Tēlnieces 

darbi ir sava laikmeta liecība un izcila kultūras mantojuma sastāvdaļa, kuru iepazīstot, 

var ar cieņu nodot to nākamajām ādažnieku paaudzēm.  

Lai nodrošinātu likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktās funkcijas 

– rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts 

kultūras pieminekļu saglabāšanai, u.c.), pamatojoties uz “Publiskas personas finanšu līdzekļu 

un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 12.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 19.punktu, Ādažu novada domes 2011.gada 26.aprīļa noteikumu 

“Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ādažu 

novada pašvaldības iestādēs” 12.punktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās 

komitejas šā gada 5.decembra atzinumu, 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt no Ēvī Upenieces Ādažu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 

(dāvinājumā) 9 stājskulptūras 32600 euro (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti euro) 

vērtībā. 

2. Paredzēt domes Vēstures un mākslas galerijas 2018.gada budžeta tāmes projektā 

1000 euro stikla vitrīnas iegādei mazā izmēra stājskulptūru eksponēšani. 

3. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai 15 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā 

stāšanās sagatavot dāvinājuma līguma projektu. 

4. Uzdot Grāmatvedības daļai nodrošināt dāvinājuma iekļaušanu grāmatvedības 

uzskaitē. 

5. Uzdot Ādažu Kultūras centra vadītājam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

17.§ 

Par Tallinas šosejas šķērsošanu Stapriņu ciemā 

 (A.Brūvers) 

Dome izskatīja Stapriņu ciema iedzīvotāju šā gada 29.maija iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18-

1/17/1685) ar lūgumu rast risinājumu drošai Stapriņu ciema iedzīvotāju nokļūšanai Ādažu 

novada administratīvajā centrā, šķērsojot valsts nozīmes autoceļu A1.  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts, ka: 

1. stingras pamatnes (asfaltfrēzes) gājēju celiņa izbūves ieceri, savienojot Mazstapriņu 

ielu ar Inču ielu privātā īpašumā (kad. Nr. 80440030081 (6.pielikums), noraidīja 

īpašnieks. Īpašuma daļas atsavināšana ir iespējama, taču ir laikietilpīga un domes 

finanšu izdevumi nav prognozējami;  

2. apgaismotas gājēju ietves izbūves izmaksas Lielstapriņu ielā un paralēli autoceļam A1 

(no Lielstapriņu ielas līdz Inču ielai), 0.6 km garumā (7.pielikums), būs 114 145.05 

EUR, ieskaitot PVN (8.pielikums), kas nav samērīgi pret domes ielu un ceļu 

programmas plānā iekļautajiem pasākumiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, “Publiskas 

personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma” 3.pantu, kā arī 

Attīstības komitejas šā gada 12.decembra atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 

19.decembra atzinumu, 
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Neatbalstīt apgaismotas gājēju ietves izbūvi Lielstapriņu ielā un autoceļam A1 paralēlā 

ceļa posmā 0,6 km garumā (no Lielstapriņu ielas līdz Inču ielai). 

18.§ 

Par SIA “Rīgas meži” sadarbības piedāvājumu 

 (M.Griezne) 

Dome šā gada 5.decembrī saņēma SIA “Rīgas meži” vēstuli (reģ. Nr.ĀND/1-18/12/3987) par 

sadarbības piedāvājumu – veikt vides tūrisma resursu inventarizēšanu un vides tūrisma 

ceļveža–rokasgrāmatas “Ādaži” izdošanu, kopsummā par 22720,96 euro, kur domes 

līdzfinansējums būtu 50% apmērā – 11360,48 euro. 

Plānots izdot rokasgrāmatas 1000 eksemplārus, no kuriem dome saņemtu 500 gb. (vienas 

rokasgrāmatas cena – 22,72 euro).  

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, tika konstatēts: 

1) Rokasgrāmatas lielāko izmaksu daļu veido dabas vērtību dendroloģiskā un botāniskā 

izpēte. Ievērojamākās dabas vērtības atrodamas Ādažu garnizona teritorijā, kur 

sabiedrībai dabas vērtību apskate nav pieejama. 

2) Rokasgrāmatas nozīmīgu izmaksu daļu veido kultūrvēsturiskā izpēte, un to jau šobrīd 

domē veic Vēstures un mākslas galerijas vadītāja, faktiski pabeidzot materiālu 

apkopošanu domes grāmatas izdošanai, ko paredzēts izdot 2000 eksemplāru skaitā, 

kas izmaksās orientējoši 8,43 euro par grāmatu.  

3) Rokasgrāmatas izdošana nosacīti atbilst domes Attīstības programmas 2016.-2022. 

gadam Rīcības plāna 6.2.5. punktam, kas paredz “Izveidot un popularizēt tūrisma 

iespējas Ādažu novadā”, kur 6.2.5.5.apakšpunkts paredz tūrisma maršrutu izstrādi un 

6.2.5.6. apakšpunkts – tūrisma maršrutu shēmu izdošanu.  

Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas 

likuma 2.panta pirmo daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmo daļu un 41.panta 

pirmās daļas 4.punktu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Atbalstīt SIA “Rīgas meži” sadarbības piedāvājumu, paredzot Sabiedrisko attiecību 

daļas 2018.gada budžeta tāmē domes līdzfinansējuma daļu 500 euro apmērā pie 

nosacījuma, ja tiek noslēgta vienošanās ar SIA “Rīgas meži” par rokasgrāmatas 

prezentāciju Ādažu novada iedzīvotājiem un 20 grāmatas eksemplāru piešķiršanu 

domei. 

19.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepciju 

 (O.Feldmanis) 

Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcija 

(9.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas videonovērošanas 

koncepciju (9.pielikums). 
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20.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

20.1. Par mazdārziņa zemes piešķiršanu nomā 

D.A.S. šā gada 21.februāra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18-2/17/25) lūdz piešķirt nomā 

“Alkšņi 4” mazdārziņa zemesgabalu.  

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2012.gada 27.novembra noteikumu “Par Ādažu novada 

pašvaldības zemes iznomāšanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām” 2.punktu, Ministru 

kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes 

nomu” 6.1.apakšpunktu, 17. un 18.punktu, domes 2011.gada 25.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo 

vai piekrītošo zemesgabala nomas maksas noteikšanas kārtību”, kā arī Finanšu komitejas šā 

gada 19.decembra atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā D.A.S. līdz 2021.gada 31.decembrim pašvaldībai piekritīgā nekustamā 

īpašuma „Alkšņi 4” zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80440140172 0,03 ha 

platībā personisko palīgsaimniecību vajadzībām. 

2. Uzdot domes Saimniecības un nekustamā īpašuma speciālistam V.Kukam viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās noslēgt nekustamā īpašuma zemes nomas 

līgumu.  

3. Uzdot Grāmatvedības daļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 

aprēķinu uzskaiti un kontroli par iznomājamo „Alkšņi 4” mazdārziņa zemi.  

20.2. Par Pļavu iela 19 zemes domājamās daļas piešķiršanu nomā 

J.B. šā gada 13.decembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/4080) lūdz piešķirt nomā 

pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma Pļavu iela 19, Ādaži zemesgabala 0,1208 ha 

kopplatībā vienu otro domājamo daļu (turpmāk – zemesgabals) dzīvojamās mājas uzturēšanai. 

J.B. ir dzīvojamās mājas Pļavu iela 19, Ādaži  ½  domājamās daļas īpašniece. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu” 4. punktu, 6.1., 6.3. un 7.2.apakšpunktu, kā arī ņemot vērā 

Finanšu komitejas šā gada 19.decembra atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2027.gada 31.decembrim J.B., dzīvojošai, 

Pļavu iela 19, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, viņai piederošo ēku (būvju) uzturēšanai 

½ (vienu otro) domājamo daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Pļavu iela 

19, Ādaži, Ādažu novads, zemes vienības 0,1208 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 

80440070234.  

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi- 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktā 

noteiktajai likmei.  

4. Papildus nomas maksai J.B. maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5. Uzdot Grāmatvedības daļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 

aprēķinu uzskaiti un kontroli par iznomājamo Pļavu iela 19 zemesgabala domājamo 

daļu.  
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6. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

sagatavot līguma projektu par šajā lēmumā noteikto zemesgabala nomu.  

7. Pilnvarot domes izpilddirektoru noslēgt līgumu par zemesgabala nomu un nodrošināt 

lēmuma izpildes kontroli.   

20.3. Par “Atmatas” zemes piešķiršanu nomā 

A.I. šā gada 14.decembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18-2/17/112) lūdz piešķirt nomā 

pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Atmatas” zemesgabalu 0,1201 ha platībā (turpmāk 

– zemes gabals) dzīvojamās mājas un palīgēku uzturēšanai (turpmāk – ēkas), ņemot vērā, ka 

ir faktiskā ēku lietotāja.   

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 “Noteikumi par 

publiskās personas zemes nomu” 4. punktu, 6.1., 6.3. un 7.2.apakšpunktiem, kā arī ņemot vērā 

Finanšu komitejas šā gada 19.decembra atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2027.gada 31.decembrim A.I., dzīvojošai “Atmatas”, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164 viņas ģimenes faktiskajā lietošanā esošo ēku uzturēšanai 

pašvaldībai piekritīgā nekustamā īpašuma “Atmatas”, Ādaži, Ādažu novads, 

zemesgabalu 0,121 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8044011066.  

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi- 

individuālo dzīvojamo māju apbūve, lietošanas mērķa kods 0601. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra 

noteikumu Nr.735 “Noteikumi par publiskās personas zemes nomu” 7.2.apakšpunktā 

noteiktajai likmei.  

4. Papildus nomas maksai A.I. maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

5. Uzdot Grāmatvedības daļai veikt nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas 

aprēķinu uzskaiti un kontroli par iznomājamo “Atmatas” zemesgabalu.  

6. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 30 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

sagatavot līguma projektu par šajā lēmumā noteikto zemesgabala nomu.  

7. Pilnvarot domes izpilddirektoru noslēgt līgumu par zemesgabala nomu un nodrošināt 

lēmuma izpildes kontroli. 

21.§ 

Par eksperimentāla sabiedrisko pārvadājuma maršruta izveidi 

 (J.Antonovs) 

Dome izskatīja iedzīvotāju šā gada 21.septembra iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/17/3106) par 

autobusu maršruta izveidi izglītojamo vajadzībām “Ādaži-Balezers (Bukultu iela)-Sūkņu 

stacija-Alderi-Ādaži”. 

Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju, konstatēts:  

1. minētajā maršrutā skolēnu nokļūšanai uz skolu darba dienās nepieciešams viens rīta 

reiss. Plānotais pasažieru skaits ir ap 20 pasažieri; 

2. maršrutu iespējams izveidot eksperimenta veidā, no 2018.gada februāra līdz maijam 

(ieskaitot); 

3. maršruta garums ir 24,7 km, pakalpojuma sniedzēja izmaksas ir 1,05 EUR/km, kopā 

2282,28 EUR par 4 mēnešiem (24,7 x 1,05 x 22 x 4); 

4. 2018.gada jūnijā domei jāveic maršruta efektivitātes un nepieciešamības novērtējums, 

lai pieņemtu lēmumu par tā turpmāko izmantošanu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 19.punktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 13.jūlija noteikumu Nr.634 “Sabiedriskā transporta organizēšanas 



 13 

kārtība“ 78.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.435 “Kārtība, kādā 

nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos  zaudējumus 

un izdevumus  un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifus”, kā arī Finanšu 

komitejas šā gada 19.decembra atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt eksperimentālā sabiedrisko pārvadājuma maršruta “Ādaži-Baltezers 

(Bukultu iela)-Sūkņu stacija-Alderi-Ādaži” izveidi līdz 2018.gada 31.maijam.   

2. Uzdot domes priekšsēdētājam ierosināt valsts SIA “Autotransporta direkcija” 

organizēt jautājuma izskatīšanu Sabiedriskajā transporta padomē par šī lēmuma 

1.punktā minētā eksperimentālā maršruta izveidošanu un attiecīga līguma noslēgšanu. 

3. Iekļaut Saimniecības un infrastruktūras daļas 2018.gada budžeta tāmes projektā 

2282,28 euro, t.sk., PVN, šī lēmuma 1.punktā minētā maršruta uzturēšanai. 

4. Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājam līdz 2018.gada 19.jūnijam 

iesniegt Finanšu komitejai izvērtējumu par šī lēmuma 1.punktā minētā maršruta 

noslogojumu un faktiskajām uzturēšanas izmaksām, kā arī priekšlikumus tā turpmākai 

izmantošanai. 

22.§ 

Par atbalstu Ādažu novada pensionāru biedrībai 2018.gadā 

 (K.Dāvidsone) 

Dome izskatīja Ādažu novada pensionāru biedrības (turpmāk – biedrība) šā gada 

29.novembra iesniegumu ar lūgumu pensionāru dzīves uzlabošanai domes 2018.gada budžetā 

paredzēt finansējumu: 

1) veselības vingrošanas kopas vadītāja pakalpojumu apmaksai; 

2) sabiedriskā pārvadātāja pakalpojumu bezmaksas izmantošanai; 

3) 6800 euro pensionāru sociālās situācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanai. 

Ierosinājumu izpildei domes budžetā 2018.gadam būtu jāparedz orientējoši 22000 euro.  

2017.gadā dome atbalstīja 6000 euro piešķiršanu biedrībai pensionāru sociālās situācijas un 

dzīves kvalitātes uzlabošanai, kā arī 7000 euro – sabiedriskā pārvadātāja pakalpojumu 

bezmaksas izmantošanai 8 reizes mēnesī personām, kuras ir sasniegušas 70 gadu vecumu vai 

vecākas, un savu pamata dzīves vietu ir deklarējušas Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 

M.SPRINDŽUKS ierosina svītrot no protokollēmuma projekta 2.punktu (2. Paredzēt Sociālā 

dienesta 2018.gada budžeta tāmē finanšu līdzekļus 2000 euro apmērā Ādažu novada 

pensionāru biedrībai, ar mērķi – veselības vingrošanas grupas vadītāja pakalpojumu 

apmaksai.). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sabiedriskā 

transporta pakalpojuma likuma 14. panta trešo daļu, kā arī to, ka jautājums tika atbalstīts 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā šā gada 5.decembrī un Finanšu komitejā šā 

gada 19.decembrī,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Paredzēt Sociālā dienesta 2018.gada budžeta tāmē finanšu līdzekļus 6480,00 EUR 

apmērā Ādažu novada pensionāru biedrībai, ar mērķi - sociālās situācijas un dzīves 

kvalitātes uzlabošanai. 

2. Paredzēt Sociālā dienesta 2018.gada budžeta tāmē finanšu līdzekļus 8750,00 EUR 

apmērā braukšanas maksas atvieglojumiem personām, kuras ir sasniegušas 70 gadu 

vecumu vai vecākas, un savu pamata dzīves vietu ir deklarējušas Ādažu novada 
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administratīvajā teritorijā - desmit braucieniem kalendārajā mēnesī ar sabiedriskā 

pārvadātāja autobusiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā, izmantojot 

personalizētu elektronisko biļeti. 

3. Ādažu novada pensionāru biedrībai līdz 2018.gada 10.jūlijam un 20.decembrim 

iesniegt domei atskaiti par šī lēmuma 1. un 2.punktā noteikto finanšu līdzekļu faktisko 

izlietojumu. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Sociālā dienesta vadītājam. 

23.§ 

Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu 

 (K.Dāvidsone) 

Plkst. 09.14 A.KEIŠA atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS un A.KEIŠA 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.288 “Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas reglamentā 

 (I.Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS un A.KEIŠA 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt reglamentu Nr.13 “Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma pagarinājumu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu 

 (M.Groza) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS un A.KEIŠA 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS un A.KEIŠA 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.290 “Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” 

sagatavošanu un īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS un A.KEIŠA 

atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.291 “Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

sagatavošanu un īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 
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28.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2017.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

G.PORIETIS ierosina uzdot domes Administrācijai un Iepirkumu komisijai līdz pašvaldības 

2018.gada budžeta pieņemšanai organizēt iepirkuma procedūras un līgumu noslēgšanu par 

domes īpašuma – dzīvokļa “Kadaga 11” dz. 54. remontu un Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes ugunsdrošības sistēmas pilnveidošanu. 

Plkst. 09.19 A.KEIŠA piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt saistošos noteikumus Nr.51/2017 “Grozījumi Ādažu novada domes 

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

pašvaldības budžetu 2017.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

2. Uzdot domes Administrācijai un Iepirkumu komisijai līdz pašvaldības 2018.gada 

budžeta pieņemšanai organizēt iepirkuma procedūras un līgumu noslēgšanu par domes 

īpašuma – dzīvokļa “Kadaga 11” dz. 54. remontu un Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes ugunsdrošības sistēmas pilnveidošanu. 

29.§ 

Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts īpašumā 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.292 “Par Iļķenes ceļa posma nodošanu valsts īpašumā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un “Vējavas iela 5” izsoļu rezultātiem 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.293 “Par nekustamo īpašumu “Vējupes iela 18” un “Vējavas iela 

5” izsoļu rezultātiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.46/2017 

“Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” 

 (N.Krasnova) 

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

gada 14.decembra vēstuli par domes šā gada 28.novembra saistošiem noteikumiem 

Nr.46/2017 „Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi), kurā lūgts 

precizēt Noteikumus. 

Izvērtējot VARAM iebildumus, konstatēts, ka daļai no tiem var piekrist, precizējot vai 

svītrojot atsevišķus punktus vai vārdus, jo tas nemaina Noteikumu saturu un ir lietderīgi tos 

pieņemt.   

Dome piekrīt svītrot Noteikumu 5.punktu, 10.3.apakšpunktu un 11.punktu, kā arī 15. un 

18.punktā aizstāt vārdus “vainīgās personas” ar vārdu “Īpašnieku”. 

Pārējiem VARAM iebildumiem dome nepiekrīt šādu apsvērumu dēļ: 
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1. Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punkts tieši paredz pašvaldībai 

pilnvarojumu izdot saistošus noteikumus par mājdzīvnieku uzturēšanu. Kaut arī 

Ministru kabineta 2012.gada 2.oktobra noteikumi Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu 

izķeršanas prasības” (turpmāk – MK noteikumi Nr.678) nepiešķir pašvaldībai 

pilnvarojumu paredzēt īpašu kārtību suņu un kaķu izķeršanai, 16.punkts paredz 

pašvaldībai tiesības savos saistošajos noteikumos dzīvnieku īpašniekiem noteikt 

pienākumu segt izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un 

aprūpi. Ņemot vērā minēto no SN izdošanas tiesiskā pamatojuma nav svītrojamas 

atsauces uz likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu un MK 

noteikumu Nr.678 16.punktu; 

2. Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku 

reģistrācijas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.491) 11.punktā ir noteikts, ka 

vietējā pašvaldība saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem var reģistrēt datubāzē 

mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma. MK noteikumu Nr.491 

6.punkts nosaka, ka dzīvnieku īpašnieks datubāzē reģistrē dzīvnieku vienā no 

norādītiem veidiem.  Dome nav sašaurinājusi tiesību normās noteiktos veidus, kādos 

mājas (istabas) dzīvnieki reģistrējami datubāzē, bet gan ir izmantojusi MK noteikumu 

Nr.491 11.punktā noteiktās savas tiesības izvēlēties reģistrēt vai nereģistrēt dzīvniekus 

datubāzē. Ņemot vērā minēto, dome Noteikumu 4.punktā ir paredzējusi, ka Ādažu 

novada pašvaldība neveic dzīvnieku reģistrāciju, jo administratīvs slogs ir nesamērīgi 

liels un pašvaldības iedzīvotājiem ir pietiekoši daudz alternatīvu veidu, kādos varētu 

reģistrēt Mājdzīvnieku. 

Ievērojot to, ka Noteikumos nav paredzēta iespēja dzīvnieku reģistrāciju veikt 

izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai datu centra 

tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu, Noteikumu 4.punktu aiz vārda “veterinārārsta” 

papildināt ar vārdiem “vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā 

www.latvija.lv vai datu centra tīmekļvietnē pieejamo e-pakalpojumu.”  

3. Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktā pašvaldībai ir dots 

pilnvarojums izdot saistošus noteikumus par mājdzīvnieku uzturēšanu, ja tas nav 

paredzēts likumos. Ņemot vērā, ka Noteikumu 10.2., 10.4. un 10.9.apakšpunktā 

minētie pienākumi nav noteikti MK noteikumu Nr.266 52.punktā, tie tiek iekļauti 

Noteikumos, līdz ar to – nav svītrojami. Attiecībā uz VARAM norādi, ka 

10.8.apakšpunkts būtu iekļaujams saistošajos noteikumos par peldvietu lietošanu, 

jānorāda, ka šobrīd domē nav pieņemti šādi saistoši noteikumi un tuvākajā laikā tā 

neplāno šādus noteikumus izstrādāt, tāpēc prasību par Mājdzīvnieku peldināšanas 

nepieļaušanu peldvietās nav iespējams iekļaut neesošajos saistošajos noteikumos. 

4. Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta otrā daļa nosaka, ka jebkura persona par 

klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku nekavējoties paziņo 

pašvaldības institūcijai, bet tā paša panta trešā daļa nosaka, ka saskaņā ar pašvaldības 

saistošajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dzīvnieku 

labturības jomu, pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 

dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. Likuma “Klaiņojošu suņu un 

kaķu izķeršanas prasības” 16.punkts nosaka, ka dzīvnieka īpašnieks saskaņā ar 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai līgumu un dzīvnieku patversmes cenrādi 

sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi. Ievērojot 

minēto normu noteikumus un prasības, Noteikumu III. nodaļā dome ir noteikusi 

pašvaldības institūciju, t.i., Ādažu pašvaldības policiju, kas organizē klaiņojošu vai 

bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, 

nogalināšanu, kā arī ir noteikusi dzīvnieka īpašniekam pienākumu segt izdevumus par 

minēto darbību veikšanu.  

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
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Ņemot vērā, ka Noteikumi netika publicēti pašvaldības laikrakstā, tie ir atceļami un 

pieņemami jauni saistošie noteikumi. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ:  

1. Atcelt Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošus noteikumus 

Nr.46/2017 „Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”. 

2. Pieņemt saistošus noteikumus Nr.52/2017 „Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu 

novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Nepiekrist svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma atsauci uz likuma 

“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 10.punktu un Ministru kabineta 

2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 “Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas 

prasības” 16.punktu, precizēt Noteikumu 4.punktu, svītrot Noteikumu 5., 

10.3.apakšpunktu un 11.punktu, precizēt Noteikumu 15. un 18.punktu.   

32.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.53/2017 “Grozījums Ādažu novada domes 2017. 

gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

33.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.252 “Par 

grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā” 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.294 “Par grozījumiem 2017.gada 28.novembra lēmumā Nr.252 

“Par grozījumiem sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā”” izsoļu rezultātiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2011.gada 26.jūlija iekšējos noteikumos 

„Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas 

kārtību Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem” 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (V.BULĀNS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt noteikumus Nr.12 “Grozījums Ādažu novada domes 2011.gada 26.jūlija 

iekšējos noteikumos „Noteikumi par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto 

izdevumu segšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības amatpersonām un darbiniekiem”” 

izsoļu rezultātiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par apbalvojumu 

 (G.Porietis) 
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Šā gada novembrī ekspluatācijā tika nodots viens no pēdējos gados vērienīgākajiem 

pašvaldības rekonstruētajiem inženierbūves objektiem - Gaujas iela A, Ādažos. Objekta 

ieceres sagatavošanas, tehniskā projekta izstrādes un būvniecības laikā domes priekšsēdētājs 

M.Sprindžuks, gan kā pašvaldības vadītājs, gan arī kā domes Projektu uzraudzības komisijas 

priekšsēdētājs, aktīvi un izlēmīgi risināja visus ar objekta realizāciju saistītos nozīmīgākos 

jautājumus, nodrošinot savlaicīgu lēmumu pieņemšanu un pašvaldības resursu koncentrāciju 

aktuālo problēmsituāciju veiksmīgai atrisināšanai.  

Ādažu novada domes 2014.gada 22.aprīļa nolikuma „Ādažu novada pašvaldības Darba 

samaksas nolikums” 3.10.punktā noteikts, ka naudas balvas domes priekšsēdētājam nosaka 

dome, un 7.3.punktā noteikts, ka naudas balvu 300 euro apmērā var piešķirt sakarā ar 

pašvaldībai svarīgu notikumu vai sasniegumu, ņemot vērā darbinieka ieguldījumu tā 

sasniegšanā. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz domes nolikuma „Ādažu novada pašvaldības 

Darba samaksas nolikums” 3.10. un 7.3.apakšpunktu, 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 

(M.SPRINDŽUKS), (V.BULĀNS atstāja sēdi), DOME NOLEMJ: 

Apbalvot Ādažu novada domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku ar naudas balvu 300 

euro apmērā. 

36.§ 

Par telpu nomu Gaujas ielā 33 A 

 (A.Spricis) 

Plkst. 09.30 V.BULĀNS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.295 “Par telpu nomu Gaujas ielā 33A” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09.35. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


