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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 26.maijā               Nr.10 

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 13 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija 

KEIŠA, Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Jānis NEILANDS, 

Edvīns ŠĒPERS, Edgars VERNERS, Normunds ZVIEDRIS. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Artis BRŪVERS, Vitālijs KLEBEKO. 

Sēdē piedalās: domes administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Sarmīte MŪZE, Guntis 

PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14:00. 

E.PLŪMĪTE ierosina pieņemt konceptuālo lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma 

piešķiršanu pirmsskolas izglītības ieguvei, lai atrisinātu pirmsskolas izglītības iestāžu 

(turpmāk – PII) rindu problēmas Ādažu novadā, ņemot vērā, ka esošajā valsts atbalsta 

programmā ir plānotas izmaiņas, kas, tai skaitā, paredz atcelt valsts līdzfinansējumu. 

M.SPRINDŽUKS informē par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk 

– VARAM) š.g. 26.maija elektronisko vēstuli (turpmāk – vēstule) par metodiku izmaksu 

noteikšanai pirmsskolas izglītības programmas apguvei. VARAM lūdza pašvaldību atbalstu 

metodikas izmaksu pozīciju noteikšanai viena bērna pirmsskolas izglītības programmas 

apguvei. Informē, ka tika apkopota Rīgas, Ķekavas un Ādažu novada (Kadagas) PII 

informācija par izmaksu pozīcijām. Izsaka pieņēmumu, ka, ja valsts atbalsta programma tiks 

atcelta, tad lielākā bērnu daļa no privātajām PII aizies uz pašvaldības PII. 

K.DĀVIDSONE vērš uzmanību uz brīvo vietu skaita trūkumu pašvaldības PII. 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt jautājumu Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 

komitejas š.g. 3.jūnija sēdē. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu. 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

2. Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu. 

3. Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ziemeļi” lokālplānojuma apstiprināšana un 

saistošo noteikumu izdošana. 

4. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” lokālplānojuma apstiprināšana un 

saistošo noteikumu izdošana. 
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5. Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 

2.z.v. detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšana. 

6. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ores” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

7. Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Veclejas” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana. 

8. Par dalību konkursā klientu apkalpošanas centru izveidei. 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

9. Par privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu. 

10. Par atbalstu biedrības „Gaujas Partnerība” darbībai 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā. 

11. Par Ādažu novada 27.05.2014. lēmuma Nr. 130 „Par nekustamā īpašuma „Āķi” 

atsavināšanu” atcelšanu. 

12. Zemes jautājumi. 

13. Par līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par pašvaldības dzīvojamā 

fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus. 

14. Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra noteikumos „Noteikumi par 

komandējumiem un darba braucieniem”. 

15. Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās. 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.22 „ Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā”. 

17. Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā 

iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”. 

18. Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

IV. Citi jautājumi: 

19. Par pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

20. Par līguma noslēgšanu par servitūta nodibināšanu. 

21. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr. 

21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mējām 

piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. 

22. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos 

Nr.19/2015 „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ādažu novadā”. 

23. Par domes š.g. 23.jūnija sēdes pārcelšanu. 

- SLĒGTĀ DAĻA- 

V. Sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

24. Par īres līguma pagarināšanu. 

1.§ 

Pārskats par domes lēmumu izpildi un Administrācijas darbu 

 (G.Porietis) 

Domes lēmumu izpilde  

1. Ielu apgaismojuma projektu konkursā pašvaldība uzvarēja un 154 LED gaismekļu 

uzstādīšana novada ielās paredzēts pabeigt šonedēļ. 

2. Garkalnes ciema sporta laukuma iekārtošanas darbus plānots pabeigt šonedēļ. 

3. Ir pabeigta bibliotēkas fondu pārvietošana no Ādažu vidusskolas telpām uz nomas telpām 

Gaujas ielā 27B. 

4. Konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” projektu izvērtēšana pabeigta, sagatavots domes 

lēmuma projekts. 

5. Ir sagatavots pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats. 

6. VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir nosūtīts paziņojums par 

koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu virknei novadgrāvjiem novadā. 
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7. Kārklu 12 īpašnieks saskaņoja nekustamā īpašuma daļas labprātīgas atsavināšanas 

paziņojumu par domes noteikto atlīdzību, darījuma līgums tiks parakstīts šonedēļ. 

8. Lauku ielas zemes gabala maiņas līgums vēl nav parakstīts, jo īpašniekam ir jāizstrādā un 

jāiesniedz domei apmaināmā zemes gabala robežu plāns. 

Cita informācija 

1. Pašvaldības lielākais gada pasākums „Gaujas svētki” noritēja veiksmīgi, svētki bija labi 

organizēti, tiem bija ļoti liels un nesavtīgs novada uzņēmēju atbalsts. 

2. Ādažu pašvaldība ir to 39 pašvaldību vidū, kas savā mājaslapā ir izvietojusi informāciju 

par iespējām operatīvi ziņot par korupciju un sazināties ar KNAB. 

3. Ādažu poligonā no š.g. 8.jūnija līdz 19.jūnijam notiks militārās mācības. Pašvaldība 

pieprasīja informēt par šaušanu ar smagajiem ieročiem naktīs, ne vēlāk kā 12 stundas 

pirms šaušanas, kā arī noteica gaisa kuģu lidojumu koridorus ārpus apdzīvotām vietām 

naktīs. 

E.PLŪMĪTE lūdz skaidrot, vai ir saņemta privātpersonas vēstule par projektu īstenošanas 

problēmām atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 

teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros un kāda ir domes rīcībā vēstulē norādīto risku 

mazināšanai. 

M.SPRINDŽUKS skaidro, ka VARAM ir informēta par privātpersonas vēstuli, kas tika 

nosūtīta visām pašvaldībām. VARAM nostāja ir, ka pašvaldībām ir jāīsteno projekti saskaņā 

ar normatīvo aktu prasībām. 

A.KEIŠA lūdz informēt, kad tiks uzstādītas atkritumu urnas dzīvnieku ekskrementu 

savākšanai (turpmāk – urnas), kā arī vērš uzmanību, ka iepriekš ar domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļu saskaņotajās urnu izvietošanas vietās ir ierīkotas puķu dobes ar 

ilggadīgajiem stādiem. 

E.KĀPA informē, ka līgums ar SIA „Royal Canin Latvia” par urnu uzstādīšanu tika noslēgts 

š.g. 28.aprīlī un paredz, ka 45 dienas pēc līguma savstarpējas parakstīšanas SIA par saviem 

līdzekļiem nodrošinās urnu izgatavošanu un izvietošanu noteiktajās vietās. 

M.SPRINDŽUKS uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai sadarbībā ar domes 

ainavu arhitekti precizēt urnu un puķu dobju izvietošanas vietas. 

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

1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai sadarbībā ar domes ainavu 

arhitekti precizēt urnu un puķu dobju izvietošanas vietas. 

2.§ 

Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu 

 (A.Spricis) 

Lēmuma „Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu” projekts tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 12.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.91 „Par līguma noslēgšanu par ceļa reālservitūta nodibināšanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Nekustamā īpašuma Baltezera ciemā „Ziemeļi” lokālplānojuma apstiprināšana un 

saistošo noteikumu izdošana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma 

apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.25/2015 „Ādažu novada Baltezera ciema 
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nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” izdošanu” projekts un saistošo noteikumu „Ādažu novada Baltezera 

ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi” projekts tika atbalstīti Attīstības komitejas š.g. 12.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.92 „Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma 

„Ziemeļi” lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.25/2015 

„Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma „Ziemeļi” lokālplānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un 

sasitošos noteikumus Nr.25/2015 „Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma 

„Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Sūnas” lokālplānojuma apstiprināšana un saistošo 

noteikumu izdošana 

 (S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma 

apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.26/2015 „Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā 

īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumi” izdošanu” projekts un saistošo noteikumu „Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi” projekts tika atbalstīti Attīstības komitejas š.g. 12.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.93 „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” 

lokālplānojuma apstiprināšanu un par saistošo noteikumu Nr.26/2015 „Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu” un sasitošos noteikumus Nr.26/2015 

„Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma grafiskā 

daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Nekustamo īpašumu Ādažu ciemā „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. 

detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšanu” projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.maija 

sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.94 „Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un 

„Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Ores” zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšana 

un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

(S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 

novadā, Ādažu ciemā, „Ores”” projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.maija sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  
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Pieņemt lēmumu Nr.95 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Ores”” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Nekustamā īpašuma Ādažu ciemā „Veclejas” zemes ierīcības projekta izstrādes 

uzsākšana un izstrādes nosacījumu apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Lēmuma „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 

novadā, Ādažu ciemā, Attekas ielā 13” projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 

12.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.96 „Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam 

īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Attekas ielā 13” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par dalību konkursā klientu apkalpošanas centru izveidei 

 (J.Sviridenkova) 

Lēmuma „Par dalību konkursā klientu apkalpošanas centru izveidei” projekts tika atbalstīts 

Attīstības komitejas š.g. 12.maija sēdē. Informē, ka Ministru kabineta (turpmāk – MK) š.g. 

26.maija sēdē tika izskatīts MK noteikumu „Kārtība, kādā pašvaldībām 2015.gadā piešķir 

valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 

reģionu un novadu nozīmes attīstības centros” projekts. Vērš uzmanību, ka saskaņā ar MK 

noteikuma projektā noteikto, pašvaldība iesniedz VARAM pieteikumu un citus dokumentus 

30 darba dienu laikā pēc šo MK noteikumu spēkā stāšanās, lai saņemtu valsts budžeta 

dotāciju. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.97 „Par dalību konkursā klientu apkalpošanas centru izveidei” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par privātpersonai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu 

 (A.Spricis) 

Lēmums „Par nekustamā īpašuma „Loka iela 2” daļas atsavināšanu” projekts tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. Informē, ka nepieciešams izveidot Atlīdzības 

noteikšanas komisiju nekustamā īpašuma daļas iegādei Loka iela 2, Ādaži, Ādažu novads. 

M.SPRINDŽUKS aicina izvirzīt komisijas locekļu kandidatūras. 

A.KEIŠA izvirza E.Šēpera kandidatūru. 

E.ŠĒPERS piekrīt piedāvājumam. 

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

K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 

(E.ŠĒPERS) DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt E.Šēperu par Atlīdzības noteikšanas komisijas locekli. 

E.PLŪMĪTE izvirza V.Bulāna kandidatūru. 

V.BULĀNS piekrīt piedāvājumam. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, K.DĀVIDSONE, 

A.KEIŠA, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, M.SPRINDŽUKS, 
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E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – nav, „atturas” – nav, „nebalso” – 1 

(V.BULĀNS) DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt V.Bulānu par Atlīdzības noteikšanas komisijas locekli. 

E.KĀPA ierosina izvirzīt kandidatūras no domes Attīstības un investīciju daļas vai domes 

Būvvaldes darbiniekiem. 

M.SPRINDŽUKS izvirza G.Dundures kandidatūru. 

G.DUNDURE piekrīt piedāvājumam. 

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

Apstiprināt G.Dunduri par Atlīdzības noteikšanas komisijas locekli. 

M.SPRINDŽUKS aicina izvirzīt kandidatūru komisijas priekšsēdētāja amatam. 

P.PULTRAKS, E.ŠĒPERS, N.ZVIEDRIS izvirza A.Spriča kandidatūru. 

A.SPRICIS piekrīt piedāvājumam. 

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

Apstiprināt A.Sprici par Atlīdzības noteikšanas komisijas priekšsēdētāju. 

M.SPRINDŽUKS aicina izvirzīt kandidatūru komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatam. 

V.BULĀNS, P.PULTRAKS izvirza S.Mūzes1 kandidatūru. 

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

Apstiprināt S.Mūzi par Atlīdzības noteikšanas komisijas priekšsēdētāja vietnieci. 

M.SPRINDŽUKS aicina nobalsot par lēmuma „Par nekustamā īpašuma „Loka iela 2” daļas 

atsavināšanu” projektu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.98 „Par nekustamā īpašuma „Loka iela 2” daļas atsavināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par atbalstu biedrības „Gaujas Partnerība” darbībai 2014.-2020.gada plānošanas 

periodā 

(I.Pērkone) 

Lēmuma „Par atbalstu biedrības „Gaujas Partnerība” vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai 

2014.-2020.gada plānošanas periodā” projekts tika atbalstīts Attīstības komitejas š.g. 12.maija 

sēdē un Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.99 „Par atbalstu biedrības „Gaujas Partnerība” vietējās attīstības 

stratēģijas īstenošanai 2014.-2020.gada plānošanas periodā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

11.§ 

Par Ādažu novada 27.05.2014. lēmuma Nr. 130 „Par nekustamā īpašuma „Āķi” 

atsavināšanu” atcelšanu 

 (A.Spricis) 

Lēmuma „Par Ādažu novada 27.05.2014. lēmuma Nr. 130 „Par nekustamā īpašuma „Āķi” 

atsavināšanu” atcelšanu” projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. 

                                                 
1 S.Mūze ir atvaļinājumā no š.g. 20.maija līdz 31.maijam. 



 7 

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

Pieņemt lēmumu Nr.100 „Par Ādažu novada 27.05.2014. lēmuma Nr. 130 „Par 

nekustamā īpašuma „Āķi” atsavināšanu” atcelšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kuks) 

12.1. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

1. A.K., dzīvojoša  (adrese), savā š.g. 7.maija iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1989) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabalu 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim A.K. nekustamā īpašuma  „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.12 zemesgabalu  0,026ha 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.apakšpunktam. 

4. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

2. A.B., dzīvojošs  (adrese), savā š.g. 28.aprīļa elektroniski iesniegta iesniegumā lūdz piešķirt 

nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabalu 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim A.B. nekustamā īpašuma „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.40 zemesgabalu 0,02 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.apakšpunktam. 

4. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

3. T.R., dzīvojoša (adrese), savā š.g. 25.maija iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/2367) lūdz 

piešķirt nomā Kadagas ciema „Vinetas” mazdārziņa zemesgabalu 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Piešķirt nomā līdz 2016.gada 31.decembrim T.R. nekustamā īpašuma  „Vinetas” 

mazdārziņa Nr.37 zemesgabalu  0,03 ha platībā. 
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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.apakšpunktam. 

4. Zemes ierīcības inženierei R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumu viena mēneša laikā 

pēc lēmuma spēkā stāšanās. 

12.2. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā 

1. Latvijas Republikas nepilsonis A.G. š.g. 30.aprīļa iesniedza iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-

18/15/1880) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma (adrese), Kadaga, Ādažu nov., 

zemesgabala 0,1443 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā 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 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

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

nekustamā īpašuma (adrese), Kadaga, Ādažu nov. (kadastra Nr.) zemesgabalu 0,1443 

ha platībā individuālo dzīvojamo māju apbūvei. 

2. Krievijas Federācijas pilsone A.P., deklarēta dzīvesvieta (adrese), š.g. 18.maijā iesniedza 

iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/2168) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma (adrese), 

Kadaga, Ādažu nov., apbūvēta zemesgabala 0,8793 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā 

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 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone A.P. , dzimusi (dzimšanas datums), iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma (adrese), Kadaga, Ādažu nov. apbūvētu zemesgabalu 

0,8793 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums) dzīvojamās mājas 

uzturēšanai.  

3. Krievijas Federācijas pilsone O.K., deklarēta dzīvesvieta (adrese), š.g. 19.maijā iesniedza 

iesniegumu (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/2226) par domes piekrišanu nekustamā īpašuma (adrese), 

Garkalne, Ādažu nov., apbūvēta zemesgabala 0,2931 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā 

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 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone O.K., dzimusi (dzimšanas datums),  iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma (adrese), Garkalne, Ādažu nov. apbūvētu zemesgabalu 

0,2931 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums) dzīvojamās mājas 

uzturēšanai. 
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13.§ 

Par līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par pašvaldības dzīvojamā 

fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus 

 (G.Porietis) 

Lēmuma „Par līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par pašvaldības 

dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus” projekts tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.101 „Par līguma pagarināšanu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

par pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldīšanu un pilnvarojumu slēgt īres līgumus” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra noteikumos „Noteikumi par 

komandējumiem un darba braucieniem” 

 (G.Porietis) 

Noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra noteikumos „Noteikumi 

par komandējumiem un darba braucieniem”” projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

19.maija sēdē. Grozījumi veikti, pamatojoties uz Valsts kontroles rekomendācijām 

pašvaldībām. 

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

Pieņemt noteikumus Nr.8 „Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 25.februāra 

noteikumos „Noteikumi par komandējumiem un darba braucieniem”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

15.§ 

Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās 

 (G.Porietis) 

Lēmuma „Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības kapitālsabiedrībās” 

projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. Lēmums nosaka pašvaldības 

kapitālsabiedrībām stratēģiskos mērķus 2016.-2020.gadam un pašvaldības turpmāko dalību 

kapitālsabiedrībās. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.102 „Par Ādažu novada domes dalības vērtējumu pašvaldības 

kapitālsabiedrībās” un sagatavot to parakstīšanai.  

16.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 

un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā” 

 (A.Spricis) 

Saistošo noteikumu „Grozījumi Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr.22 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā”” projekts tika 

atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 

2010.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Saistošie noteikumi par Ādažu 
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novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 

informācijas aprites kārtību Ādažu novadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā iedzīvotāju 

iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” 

 (I.Pērkone) 

Lēmuma „Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā 

iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”” projekts tika atbalstīts Finanšu komitejas š.g. 

19.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.103 „Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu 

atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

18.§ 

Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

 (E.Kāpa) 

Lēmuma „Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” projekts tika atbalstīts 

Finanšu komitejas š.g. 19.maija sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.104 „Par kustamas mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par pašvaldības 2014.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 (G.Porietis) 

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

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

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

sagatavots Ādažu novada pašvaldības 2014.gada publiskais pārskats un ierosina to apstiprināt. 

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

Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2014.gada publisko pārskatu. 

20.§ 

Par līguma noslēgšanu par servitūta nodibināšanu 

 (A.Spricis) 

J.L., dzīvojošs (adrese), savā š.g. 20.aprīļa iesniegumā (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/1677) lūdz 

noslēgt līgumu par ceļa servitūta nodibināšanu, lai nodrošinātu piekļūšanu viņam 

piederošajam īpašumam (adrese), Baltezers, Ādažu novads, ar kadastra numuru 8044 013 

0233 0,4249 ha platībā. Vērš uzmanību, ka pašvaldībai nekustamajā īpašumā „Virši” pieder 

dzīvokļa īpašums Nr.12 un 3276/57611 kopīpašuma domājamās daļas. Civillikuma 

1068.pants nosaka, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās 

atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu. Aicina pieņemt lēmuma „Par 

līguma noslēgšanu par servitūta nodibināšanu” projektu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.105 „Par līguma noslēgšanu par servitūta nodibināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 
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21.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 

„Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mējām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” 

 (E.Kāpa) 

Dome š.g. 25.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.21/2015 „Par pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mējām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” 

(turpmāk – saistošie noteikumi). Tika saņemta VARAM š.g. 9.maija vēstule Nr. 18-6/3789 

par saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/2047) ar lūgumu precizēt saistošo 

noteikumu noteiktos punktus. Informē par domes Juridiskās un iepirkuma daļas sagatavoto 

viedokli: nesvītrot saistošo noteikumu 10.punktu. 

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

1. Nepiekrīt svītrot saistošo noteikumu 10.punktu, jo Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas  likuma 2.pants nosaka, ka publiska 

persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu likumīgi, t.i. jebkura rīcība ar publiskas 

personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajam 

mērķim. Pašvaldībai pirms līdzekļu pārskaitīšanas privātpersonai  ir jāpārliecinās, ka 

piešķirtie līdzekļi tiks izlietoti atbilstoši paredzētajam mērķim, nevis novirzīti kādu 

citu parādsaistību segšanai, tāpēc pašvaldībai ir būtiski pārliecināties, ka 

daudzdzīvokļu dzīvokļu īpašnieku izvēlētā persona ir spējīga realizēt projektu. 

2. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.28/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 

25.marta saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

22.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos Nr.19/2015 

„Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanu Ādažu novadā” 

 (E.Kāpa) 

Dome š.g. 25.martā pieņēma saistošos noteikumus Nr.19/2015 „Saistošie noteikumi par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā” (turpmāk – 

saistošie noteikumi). Tika saņemta VARAM š.g. 13.maija vēstule Nr. 18-6/3923 par 

saistošajiem noteikumiem (reģ. Nr. ĀND/1-18/15/2116) ar lūgumu precizēt saistošo 

noteikumu noteiktos punktus. Informē par domes Juridiskās un iepirkuma daļas sagatavoto 

viedokli: nesvītrot saistošo noteikumu 5.2. un 23.2.apakšpunktu. 

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

1. Nepiekrīt svītrot saistošo noteikumu 5.2.apakšpunktu, jo ar saistošajiem noteikumiem 

nav paredzēts noteikt atbildību pārvadātājiem par nodokļu un nodevu nemaksāšanu, 

bet gan vienu no priekšnosacījumiem, kuram jāiestājas, lai tiktu izsniegta licence, un 

saistošo noteikumu 23.2.apakšpunktu, jo anulēšana šajā gadījumā ir sodīšanas 

mehānisms, ja pārvadātājs neievēro normatīvos aktus. 

2. Pieņemt saistošo noteikumu Nr.28/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 

25.marta saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 
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23.§ 

Par domes š.g. 23.jūnija sēdes pārcelšanu 

 (M.Sprindžuks) 

Saskaņā ar 2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums” (turpmāk – nolikums) 94.punktu domes kārtējās sēdes notiek katra mēneša 

ceturtajā otrdienā plkst. 14:00. Informē, ka jūnija ceturtā otrdiena ir 23.jūnijs – Līgo svētki. 

Pamatojoties uz nolikuma 94.punktu, domes priekšsēdētājs atsevišķos gadījumos tiesīgs 

sasaukt domes kārtējo sēdi citā laikā. Ierosina domes kārtējo sēdi sasaukt š.g. 30.jūnijā. 

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

K.DĀVIDSONE, E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, J.NEILANDS, 

M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Sasaukt domes kārtējo sēdi š.g. 30.jūnijā plkst. 14.00. 

- SLĒGTĀ DAĻA- 

Satur ierobežotas pieejamības informāciju. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 26.maijā, plkst. 15.07.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 

 


