
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 8.novembrī                     Nr.18 

 

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

kārtībā.  

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

Domē pavisam 15 deputāti 1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA) (no plkst. 13.55), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), P.PULTRAKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): V.KLEBEKO (S), E.PLŪMĪTE (ZZS), L.PUMPURE 

(RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, V.KUKK, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, 

M.ŠKETIKA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā, plkst. 13.45. 

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes š.g. 8.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par apbalvojumu piešķiršanu. 

2. Par zemes sūcēja novietošanu Vējupes ietekā pie Gaujas. 

3. Par grozījumu domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 “Ādažu novada 

pašvaldības nolikums”. 

1.§ 

Par apbalvojumu piešķiršanu 

 (L.Raiskuma) 

Pamatojoties uz domes š.g. 23.augusta noteikumiem Nr.7 „Par Ādažu novada pašvaldības 

apbalvojumiem” un iesniegumiem par apbalvojumu piešķiršanu, domes Apbalvošanas 

komisijas š.g. 1.novembra sēdes protokolu Nr.1 un to, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 2.novembra sēdē,  

atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, “nebalso” – 1 (V.BULĀNS 

(RA)) DOME NOLEMJ: 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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Pieņemt lēmumu Nr.216 „Par apbalvojumu piešķiršanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par zemes sūcēja novietošanu Vējupes ietekā pie Gaujas 

 (M.Šketika) 

SIA “Ādažu hidromehanizācija” (reģ. Nr.40103129753, juridiskā adrese: Gaujas iela 2, 

Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) savā š.g. 24.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/16/5083-Ā) lūdz atļaut novietot zemes sūcēju Vējupes iztekā pie Gaujas no š.g. 

15.novembra līdz 2017.gada 15.aprīlim.  

M.SPRINDŽUKS, M.ŠKETIKA, E.KĀPA, E.ŠĒPERS, J.NEILANDS, A.BRŪVERS, 

A.KEIŠA, P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.03.52 – 0.10.21] par: 

1. zemes sūcēja novietošanu un novietošanas vietas nosaukumu; 

2. normatīvo aktu piemērošanu nomas maksas noteikšanā; 

3. ierosinājumu īpašniekam sakopt zemes sūcēju – nokrāsot vai aizsegt; 

4. prasību par zemes sūcēja sakopšanu iekļaušanu nomas līgumā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 

3.punktu, 15.panta pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu, 

77.panta otro un trešo daļu, Ministra kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 

“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 17. un 18. punktu un domes 2011.gada 

25.oktobra saistošo noteikumu Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada 

pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.6.apakšpunktu,  

atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS 

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

(RA)), „pret” – 4 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), 

E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS (S)), DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā SIA „Ādažu hidromehanizācija” no š.g. 15.novembra līdz 2017.gada 

15.aprīlim Ādažu novada pašvaldībai piekritīgās mākslīgās ūdenstilpes ar nosaukumu 

„Ūdenskrātuve „Vējupe”” daļu 500 m2 (jeb 0,05 ha) no zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8044 008 0210 (turpmāk – nekustamais īpašums), saskaņā ar pielikumu Nr.1.  

2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zemes sūcēja novietošanai.    

3. Noteikt nomas maksu par nekustama īpašuma lietošanu saskaņā ar Ādažu novada domes 

2011.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Saistošie noteikumi par 

neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas 

maksas noteikšanas kārtību”.  

4. Papildus nomas maksai nomnieks maksā pievienotās vērtības nodokli un nekustamā 

īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

5. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas 

sagatavot līguma projektu par nekustamā īpašuma nomu.  

3.§ 

Par grozījumu domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 “Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 

 (G.Porietis) 

Ierosina pilnvarot domes izpilddirektoru pieņemt lēmumus par pašvaldības neapbūvētas 

zemes īstermiņa (līdz 14 dienām) nomu. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.32/2016 „Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 

23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai.  
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Sēde slēgta 2016.gada 8.novembrī, plkst. 14.00.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


