
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 22.novembrī                     Nr.20 

 

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 9 deputāti:  

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

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS) (no plkst. 14.07), N.ZVIEDRIS (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BĒRZIŅŠ, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, V.KUKK, A.PETSKOJS, 

G.PORIETIS, P.SABĻINS, V.SALENIECE. 

citi: iedzīvotājs N.BRIEDAKS, Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE, SIA “Ādažu Ūdens” 

valdes loceklis A.DUNDURS, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

I.KUZŅECOVA, Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja I.ROZE, Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes vadītāja izglītības jomā A.ŠAICĀNE. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā, plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS informē, ka darbu domē pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atsāka deputāte 

K.Sprūde, kā arī pateicas bijušajam deputātam V.Klebeko par sadarbību. Informē, ka:  

1) š.g. 21.novembrī ir saņemts deputāta N.Zviedra iesniegums (reģ. Nr.ĀND/1-

18/16/5519) par jautājuma “Par domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 

darbinieku piemaksām pie darba algas” izslēgšanu no domes sēdes darba kārtības; 

2) darba kārtība ir papildināta ar 2.jautājumu “Par Ādažu novada domes 2016.gada 

31.augusta lēmuma Nr.174 “Par SIA “Ādažu Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 

jaudas palielināšanu” izpildes gaitu”: 

3) saskaņā ar Sporta daļas vadītāja P.Slukas lūgumu ir izslēgts darba kārtības 

25.jautājums “Par finansējuma pārdali Ādažu sporta laureāts 2016 laureātu 

apbalvošanai”; 

4) saskaņā ar finansistes S.Mūzes lūgumu ir izslēgts darba kārtības 26.jautājums “Par 

grozījumiem pašvaldības 2016.gada budžetā”, jo atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

atzinumu par grozījumiem ekonomiskās klasifikācijas kodos pieņem Finanšu 

komiteja. 

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

Apstiprināt domes š.g. 22.novembra sēdes darba kārtību. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par Ādažu novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.174 “Par SIA “Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” izpildes gaitu. 

II. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

3. Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”. 

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

4. Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu. 

5. Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu. 

IV. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi 

6. Par nekustamo īpašumu “Zeduļi”, “Vilsoni” un “Oliņi” detālplānojuma atcelšanu. 

7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Smilškalni-1”. 

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Mežlejas” un Lāceņu ielā 19. 

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

10. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. 

11. Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas nolikuma 

papildināšanu. 

12. Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas priekšlikumiem. 

13. Par projektēšanas nosacījumiem Baltezera apvedceļam. 

V. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Ādažu jauniešiem” pieredzes apmaiņas 

braucienam no Ādažu Kultūras centra budžeta līdzekļiem. 

15. Par nekustamā īpašuma „Kadaga 2” piešķiršanu nomā. 

16. Par nekustamā īpašuma „Elīzes 7” un Elīzes iela 7A piešķiršanu nomā. 

17. Par dūņu lauku izbūvi. 

18. Par dalību Erasmus+ programmas projektā Hands on Media Literacy. 

19. Zemes jautājumi. 

20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. 

23. Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

nolikumā. 

24. Par grozījumiem Ādažu Kultūras centra nolikumā. 

25. Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu. 

26. Par finansējuma pārdali Ādažu sporta laureāts 2016 laureātu apbalvošanai. 

VI. Citi jautājumi: 

27. Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Domes š.g. 31.maija lēmums Nr.116 “Par līgumu noslēgšanu par ceļa servitūtu 

nodibināšanu” ir izpildīts – ir noslēgti servitūta līgumi starp domi, PSIA “Ādažu slimnīca” 
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un dzīvojamās mājas Gaujas 17 dzīvokļu īpašniekiem, tādejādi novēršot šķēršļus Gaujas 

ielas rekonstrukcijai. 

2. Domes š.g. 27.oktobra lēmums Nr.183 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu 

bezatlīdzības lietošanā” ir izpildīts – SIA “Eco Baltia vide” bezatlīdzības lietošanā ir 

nodota daļa no īpašuma „Kadagas attīrīšanas ietaises” 0,0723 ha platībā lielo sadzīves 

atkritumu dalītai vākšanai. Uzņēmums paredz uzsākt darbību 2017.gada martā. 

3. Biedrība „BMX Ādaži” izvairās no līguma parakstīšanas par zemes daļas 1,3684 ha 

platībā un būves pieņemšanu bezatlīdzības lietošanā sportam un atpūtai (domes š.g. 

27.oktobra lēmums Nr.182 “Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā”). 

4. Š.g. 11.novembrī ir saņemts Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmums par domes projekta 

“Velo infrastruktūras uzlabošana Ādažu novadā” atbalstīšanu, piešķirot tam 

līdzfinansējumu 12004,83 EUR (90% no projekta izmaksām) 3 infostendu, 3 velonovietņu 

un 3 remontstendu uzstādīšanai līdz 2017.gada 15.septembrim. 

5. Ir izstrādāti noteikumi “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana Ādažu 

novada Dūņezeram un Mazajam Baltezeram” un “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrādāšana Ādažu novada Kadagas ezeram un Vējupei”. Pakalpojuma 

izmaksas ir 8478,13 EUR (ar PVN), no kurām 7542,63 EUR ir Zivju fonda finansējums 

(89%), 935,50 EUR – domes finansējums (11%). 

6. Ir saņemts Gaujas ielas rekonstrukcijas tehniskais projekts, faktiski ir novērsti visi šķēršļi 

būvdarbu uzsākšanai. 

7. Sekmīgi pabeigti domes organizētie konkursi “Sabiedrība ar dvēseli” un “Sakopta vide”. 

Uzvarētāji tika godināti Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltītā 

pašvaldības organizētajā svinīgajā sarīkojumā š.g. 17.novembrī. 

8. Ministru kabinets š.g. 8.novembrī atļāva Aizsardzības ministrijai novirzīt 652074 EUR 

Ādažu novada domei notekūdeņu attīrīšanas iekārtu trešā aerotenka bloka izbūvei. 

9. Dome saņēma vairākus apbalvojumus: “Latvijas Biznesa savienības” un VARAM 

Atzinības rakstu par 1.vietu kā investīcijām draudzīgākais novads ar vietējās nozīmes 

attīstības centru (80 pašvaldību konkurencē) un Latvijas Darba devēju konfederācijas 

Gada balvu “Darba devējiem draudzīgākā pašvaldība”. 

10. Ādažu bibliotēka teicami nokārtoja darbības akreditāciju nākamajiem 6 gadiem. 

11. Ādažu pašvaldības policija mēneša laikā ieradās uz 143 izsaukumiem, sastādīja 21 

protokolu, notvēra 8 klaiņojošus mājdzīvniekus, aizturēja 2 personas un sniedza palīdzību 

4 cietušām personām. 

12. Š.g. oktobrī un novembrī notika pašvaldības darbinieku novērtēšana. No 502 darbiniekiem 

vērtēšana attiecās uz 228. Tika novērtēti 196 darbinieki. Vērtējumu “izcili” saņēma 79 

darbinieki (41% no kopējā skaita), “teicami” – 94 darbinieki (48% no kopējā skaita) un 

“labi” – 22 darbinieki (11% no kopējā skaita). 

13. Dome risina strīdu ar PS “Ota un Partneri” par domes Saimniecības un infrastruktūras 

daļas tehniskās bāzes (Kadagā) telpu remonta kvalitāti, nepieņemot darbu izpildi un 

nepagarinot darbu izpildes termiņus. 

14. Atsaucoties Stapriņu ciema iedzīvotāju lūgumam, ar š.g. 24.novembri mainīsies maršruta 

Nr.5721 Ādaži–Krastupes iela–Atari braukšanas shēma un tiks mainīti reisu izpildes laiki, 

līdz ar to maršruta nosaukums turpmāk būs Ādaži–Stapriņi–Atari–Ādaži. Autobusu 

kursēšanas shēma un laiki ir publicēti pašvaldības mājaslapā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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2.§ 

Par Ādažu novada domes 2016.gada 31.augusta lēmuma Nr.174 “Par SIA “Ādažu 

Ūdens” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanu” izpildes gaitu 

 (A.Dundurs) 

Ziņo par noslēgtiem būvniecības un būvdarbu uzraudzības līgumiem. Informē, ka notiek 

betonēšanas darbi, ir izdarīti 8% no plānotajiem darbiem un darbu izpilde notiek saskaņā ar 

laika grafiku. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Plkst. 14.07 E.ŠĒPERS piedalās sēdē. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 

„Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

 (I.Roze) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.33/2016 „Grozījumi Ādažu novada domes 2011.gada 

24.maija saistošajos noteikumos Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalojumu 

piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

4.§ 

Par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu 

 (I.Kuzņecova) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.20 „Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes nolikums” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu 

 (A.Šaicāne) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.21 „Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes nolikums” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamo īpašumu “Zeduļi”, “Vilsoni” un “Oliņi” detālplānojuma atcelšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.218 „Par nekustamo īpašumu “Zeduļi”, “Vilsoni” un “Oliņi” 

detālplānojuma atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Smilškalni-1” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.219 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Smilškalni-1”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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8.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Mežlejas” un Lāceņu ielā 19 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.220 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Mežlejas” un Lāceņu ielā 19” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zeduļi” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.221 „Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Zeduļi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.222 „Par Ādažu novada teritorijas plānojuma redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu 

saņemšanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas nolikuma 

papildināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 14.panta otrās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 24.punktu, 61.pantu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 

Attīstības komitejas 08.11.2016. sēdē lemto,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Papildināt Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas nolikuma 

7.2.punktu ar teikumu “Sagatavot priekšlikumus kritērijiem un nosacījumiem par vidi 

degradējošām ēkām, iekļaušanai teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.”. 

12.§ 

Par tirdzniecības laukuma attīstības darba grupas priekšlikumiem 

 (E.Plūmīte) 

Ņemot vērā darba grupas izvērtētās alternatīvas tirdzniecības laukuma attīstībai, kā arī Gaujas 

ielas A pārbūves projekta īstenošanu, ierosina izbūvēt nepieciešamās komunikācijas 

tirdzniecības laukumā, savukārt publisko tualeti izbūvēt pie sabiedriskā transporta 

pieturvietas, pretī PSIA “Ādažu slimnīca”. 

J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.22.05 – 0.27.00] par: 

1. publiskās tualetes izvietošanas vietu – Līgo laukumā, tirdzniecības laukumā vai pretī 

PSIA “Ādažu slimnīca”; 

2. ierosinājumu neattīstīt 2017.gadā tirdzniecības laukumu, jo 2017.gadā notiks Gaujas 

ielas A pārbūves projekta īstenošana un būs apgrūtināta tirdzniecības laukuma 

izmantošana. 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot tirdzniecības laukuma attīstības projekta vadītājam nodrošināt komunikāciju 

pieslēguma vietu izbūvi tirdzniecības laukumā 2017.gadā projekta Gaujas ielas A 

pārbūves īstenošanas konteksta ietvaros. 

13.§ 

Par projektēšanas nosacījumiem Baltezera apvedceļam 

 (A.Petskojs) 

Dome izskatīja š.g. 17.oktobrī saņemto VAS “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) 

iesniegumu Nr.2.1/5088 (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4919-L) ar lūgumu izsniegt nosacījumus 

būvprojekta “Baltezera apvedceļa būvniecība un autoceļa A1 Rīga – Igaunijas robeža (Ainaži) 

km 7.0-11.0 pārbūve par divbrauktuvju autoceļu” izstrādei. 2008.gadā tika pabeigta izpēte 

“Ātrsatiksmes autoceļa Rīga (Bukulti) – Ādaži – Lilaste iespējamības izpēte” un ietekmes uz 

vidi novērtējums ar rekomendāciju – izbūvēt Baltezera apvedceļu un pārbūvēt autoceļa A1 

posmu Ādaži – Lilaste no divām uz četrām kustības joslām. Tika izvērtēti nosacījumi 

atbilstoši sabiedrības interesēm un formulēti nosacījumi Tehniskajiem noteikumiem 

būvprojektam “Baltezera apvedceļa būvniecība un autoceļa A1 Rīga – Igaunijas robeža 

(Ainaži) km 7.0-11.0 pārbūve par divbrauktuvju autoceļu”.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 13.punktu, kā 

arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 8.novembra 

sēdē,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Paredzēt, ka projektējot būvprojektu “Baltezera apvedceļa būvniecība un autoceļa A1 Rīga – 

Igaunijas robeža (Ainaži) km 7.0 – 11.0 pārbūve par divbrauktuvju autoceļu” (turpmāk – 

Projekts), tā izstrādātājam jāveic: 

1) projekta izstrādi saskaņā ar 2008.gada ziņojumu “Baltezera rietumu apvedceļa 

būvniecības un valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža 

(Ainaži) posma Ādaži – Lilaste rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējums” 

(turpmāk – Novērtējums), kura pasūtītājs VAS “Latvijas Valsts ceļi”, izpildītājs SIA 

“Firma L4”, līgums Nr. 06/054 - gājēju pārvada (būve Nr. 8) novietojuma korekciju - 

izbūvi iepretī Vārpu ceļam; 

2) Ataru ceļa pieslēguma izveidi pie plānotā apvedceļa; 

3) skaņu izolējošo sienu būvniecību gar apdzīvotajām vietām (ciemiem); 

4) jāparedz nožogojuma/barjeru izbūvi, lai nepieļautu dzīvnieku nokļūšanu uz autoceļa; 

5) jāparedz pārvada vai tuneļa izbūvi gājējiem un velobraucējiem, savienojot Gaujas ielu 

A, Ādažos, ar Lielstapriņu ielu, Stapriņos; 

6) jāparedz apgaismotu apvienoto gājēju un velo celiņu no Jaunciema gatves līdz 

Birznieku ielai, ar Gaujas ielas šķērsojuma vietu, kā arī caur tuneli (pie zemes gabala 

kad. Nr. 80440070193) uz Rīgas gatvi; 

7) jāparedz šķērsojuma vietas pie apdzīvotām vietām (ciemiem); 

8) jāņem vērā Baltezera kapu teritorijas plānotā paplašināšana, kam jāatrodas ārpus 

projektējamā ceļa aizsargjoslas. 

Pielikumā: Baltezera kapu paplašinājuma teritorijas izvietojums uz 1 (vienas) lapas. 
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14.§ 

Par finansējuma piešķiršanu biedrības „Ādažu jauniešiem” pieredzes apmaiņas 

braucienam no Ādažu Kultūras centra budžeta līdzekļiem 

 (K.Dāvidsone) 

Biedrība “Ādažu jauniešiem” (reģ. Nr.40008253065, adrese: „Kadaga 7”-13, Kadaga, Ādažu 

novads) turpmāk – biedrība)) savā š.g. 1.novembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/5236-

B) lūdz atbalstīt transporta izdevumu segšanu pieredzes apmaiņas braucienam uz Bausku, lai 

iepazītos ar Bauskas jauniešu biedrības darbu. Paredzētais brauciena dalībnieku skaits 20 

personas. Pamatojoties uz Jaunatnes likuma 12. panta septīto daļu, kā arī to, ka jautājums tika 

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

komitejas š.g. 15.novembra sēdē, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Atbalstīt biedrības “Ādažu jauniešiem” pieredzes apmaiņas braucienu uz Bausku, 

izmantojot pašvaldības iegādātu pakalpojumu - pasažieru pārvadājumi, ar braucienu 

saistītos izdevumus apmaksājot no Ādažu Kultūras centra budžeta līdzekļiem 

(EKK2233). 

2. Uzdot Ādažu Kultūras centram organizēt transporta pakalpojumu līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

15.§ 

Par nekustamā īpašuma „Kadaga 2” piešķiršanu nomā 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.224 „Par nekustamā īpašuma „Kadaga 2” piešķiršanu nomā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma „Elīzes 7” un Elīzes iela 7A piešķiršanu nomā 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.225 „Par nekustamā īpašuma „Elīzes 7” un Elīzes iela 7A 

piešķiršanu nomā” piešķiršanu nomā” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par dūņu lauku izbūvi 

 (A.Dundurs) 

V.BULĀNS ierosina precizēt lēmuma nosaukumu, izsākot to šādā redakcijā: “Par dūņu 

komposta lauku izbūvi”. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), 

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” 

– 3 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), K.SPRŪDE (S), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 

(A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.226 „Par dūņu komposta lauku izbūvi” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

18.§ 

Par dalību Erasmus+ programmas projektā Hands on Media Literacy 

 (D.Dumpe) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.227 „Par dalību Erasmus+ programmas projektā Hands on Media 

Literacy” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

19.1.Par zemes piešķiršanu nomā 

1. K.B., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 10.novembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/5384) 

lūdz piešķirt nomā pašvaldības īpašumu „Alderi 1B”, Alderu ciemā, dārza Nr.2 zemesgabalu 

0,07 ha platībā personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. Pamatojoties uz Ministru kabineta 

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

6.1.apakšpunktu, 17. un 18.punktu,   

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim K.B. pašvaldībai piekritīgā nekustamā 

īpašuma „Alderi 1B”, Alderi, Ādažu nov. (zemes vienības kadastra apzīmējums 8044 

011 0288) daļu, mazdārziņa Nr.2 zemesgabalu 0,07 ha platībā. 

2. Noteikt iznomājamam zemesgabalam nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – 

personisko palīgsaimniecību (mazdārziņu) uzturēšanai. 

3. Noteikt nomas maksu gadā atbilstoši Ādažu novada 2011.gada 25.oktobra saistošo 

noteikumu Nr.27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 

2.1.apakšpunktu. 

4. Uzdot zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena 

mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

2. SIA „Promobius”, juridiskā adrese: Attekas iela 6A, Ādaži, Ādažu novads, valdes locekle 

Iveta Krūze savā š.g. 3.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/4641) un š.g. 2.novembra 

atkārtotā iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/5286) lūdz pagarināt starp Ādažu novada domi 

un SIA „Promobius” noslēgto zemes nomas līgumu Nr. JUR 2011-08/430 uz 5 gadiem 

ūdenssporta nodarbību organizēšanai. Pamatojoties uz 2011.gada 4.augusta Nekustamā 

īpašuma nomas līguma Nr.JUR 2011-08/430 2.2.apakšpunktu, kas paredz, ka līguma termiņš 

var tikt mainīts Pusēm par to rakstveida vienojoties, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika 

izskatīts un atbalstīts domes Finanšu komitejas š.g. 18.oktobra sēdē,  

atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS 

(RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 6 (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS 

(V)), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS (S)), DOME NOLEMJ: 

1. Pagarināt līdz 2021.gada 31.decembrim starp Ādažu novada domi un SIA 

„Promobius”, reģ.Nr.40003640509 noslēgto zemes nomas līgumu Nr.JUR 2011-

08/430 (ar 2014.gada 31.oktobra Vienošanās Nr. JUR 2014-10/908 par līguma 

grozīšanu) ūdenssporta nodarbību organizēšanai.  

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā 

stāšanās dienas sagatavot grozījumus 2011.gada 4.augusta Nekustamā īpašuma nomas 

līgumā Nr.JUR 2011-08/430, atbilstoši lēmumam. 

19.2. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu 

Izvērtējot domes Saimniecības un infrastruktūras daļas rīcībā esošo informāciju par 

pašvaldības zemes īpašumu un to daļu nomu, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 

72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var 
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izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma 

būtību,  

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Precizēt Ādažu novada domes 2015.gada 28.jūlija lēmuma Nr.130 „Par nekustamā 

īpašuma daļas piešķiršanu noma” lemjošo daļu un izteikt 1. punktu šādā redakcijā: “1. 

Piešķirt nomā Klubam Ādažu novada pašvaldībai piekritīgās mākslīgās 

ūdenstilpes ar nosaukumu „Ūdenskrātuve „Vējupe”” zemes vienības ar kadastra 

apzīmējumu 8044 008 0210 daļu 0,36 ha platībā (turpmāk – nekustamais īpašums), 

saskaņā ar pielikumu Nr.1, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2020.gada 

1.augustam. 2. Uzdot Juridiskajai un iepirkuma daļai 10 dienu laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās dienas sagatavot grozījumus 12.08.2015. Zemes nomas līgumā Nr. 

JUR 2015-08/686.”. 

19.3. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

Latvijas Republikas nepilsonis J.A., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 22.novembra iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/16/5543) lūdz domes piekrišanu nekustamā  īpašuma (nosaukums) iela 

(numurs), Kadaga, Ādažu nov., zemes 0,1355 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā 

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

kārtību. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties 

uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto 

darījumu izskatīšanas kārtību, 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis J.A., (personas kods), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Kadaga, Ādažu nov. zemesgabalu 

0,1355 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)) dzīvojamās mājas 

celtniecībai un uzturēšanai.   

20.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.228 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.229 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu 

 (V.Saleniece) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.230 „Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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23.§ 

Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

nolikumā 

 (P.Balzāns) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.231 „Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde” nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem Ādažu Kultūras centra nolikumā 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.22 „Grozījumi Ādažu Kultūras centra nolikumā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

25.§ 

Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.232 „Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu 

 (E.Kāpa) 

Ņemot vērā, ka ar š.g. 1.maiju Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumi Nr.158 

„Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” ir zaudējuši spēku un tādēļ 

zudis atsevišķais pilnvarojums pašvaldībām ar saistošiem noteikumiem noteikt ierobežojumus 

kuģošanas līdzekļu kustībai, izņemot saistošos noteikumus teritorijas plānošanas jomā, ir 

nepieciešams atcelt domes 2009.gada 24.novembra saistošos noteikumus Nr.30 „Saistošie 

noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritorijā”. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.233 „Par pašvaldības saistošo noteikumu atcelšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 22.novembrī, plkst. 14.55.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


