ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2018.gada 28.augustā

Nr.19

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 15 deputāti:
P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP) (no plkst. 14.14),
J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA) (no plkst. 14.05),
K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (KPV LV), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA) (no plkst.
14.01).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: I.BĒRZIŅŠ, A.BRŪVERS, M.GRIEZNE, S.GRĪNBERGS,
I.HENILANE, E.KĀPA, V.KUKK, N.MASAĻSKIS, S.MŪZE, G.PORIETIS, I.ZANDERE.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību pēc 1.jautājuma “Izpilddirektora ziņojums
par pašvaldības darbu 2018.gada augustā” ar 2.jautājumu “Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas
attīstības biedrība” darbību iepriekšējā pusgadā”, attiecīgi mainot pārējo darba kārtības
numerāciju, kā arī ar 23.jautājumu “Par grozījumiem 2018.gada 26.jūnija lēmumā Nr.154
“Par Gaujas iela 10A zemes daļas iznomāšanu””.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 28.augusta sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
I.

Informācija:
1. Izpilddirektora ziņojums par pašvaldības darbu 2018.gada augustā.
2. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbību iepriekšējā pusgadā.

II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi:
3. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
4. Par dalību projektā “Latvijas skolas soma”.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, KPV LV – Politiskā
partija “KPV LV”.
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III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi:
5. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam
Dzidrumu ielā 11.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 22A un 24.
7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2.
IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi:
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Par sadarbības līgumu lietoto apģērbu konteineru izvietošanai.
Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā.
Zemes jautājumi.
Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un
īstenošanu””.
Par noteikumu “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” projektu.
Par Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi.
Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku iekļaušanu projekta “Save your
bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos”.
Par subsīdiju pilotēkām projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to
move more quickly” ietvaros.
Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu
novadā”.
Par lielizmēra karoga masta uzstādīšanu pašvaldības īpašumā.

V. Citi:
Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu.
Par transporta izdevumu apmaksu.
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības laikraksta “Ādažu Vēstis” nolikumā.
Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika”
projektu.
23. Par grozījumiem 2018.gada 26.jūnija lēmumā Nr.154 “Par Gaujas iela 10A zemes
daļas iznomāšanu”.
19.
20.
21.
22.

1.§
Pārskats par pašvaldības darbu
(G.Porietis)
Plkst. 14.01 E.VERNERS piedalās sēdē.
1. Izpildīti domes šā gada 24.jūlija sēdes lēmumi par dokumentu sagatavošanu un līgumu
slēgšanu, izņemot lēmumu Nr.170 “Par “Kadagas centrs” zemes daļas piešķiršanu
nomā”, jo nav saņemts sertificēta vērtētāja atzinums par nomas maksas apmēru, kā arī
izņemot lēmumu Nr.173 “Par telpu nomu ĀBJSS basketbola nodaļas nodarbībām” –
nomas līguma parakstīšana aizkavēta, jo ĀBJSS vadība pirms tam nebija saskaņojusi ar
iznomātāju telpu nomas laiku.
2. Izpildīti divi domes iepriekš pieņemtie lēmumi: šā gada 27.marta lēmums Nr.58 “Par
artēziskās akas “Podnieki” nojaukšanu” un šā gada 24.aprīļa lēmums Nr.86 “Par
dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā”.
3. Nav izpildīts domes šā gada 26.jūnija lēmums Nr.154 “Par Gaujas iela 10A zemes daļas
iznomāšanu” – privātpersona atteicās parakstīt sagatavoto līguma projektu un informēja,
ka reģistrēs saimniecisko darbību un lūgs veikt grozījumu minētajā domes lēmumā.
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4. Izpildītie saimnieciskie darbi:
4.1. faktiski pabeigti remontdarbi Kadagas PII (85123 euro), Ādažu PII (21096
euro), Ādažu vidusskolā un Sporta centrā (71195 euro), kā arī domes vecajā
ēkā Gaujas ielā 16 (11686 euro);
4.2. veikts ventilācijas sistēmas remonts Ādažu vidusskolas ēdnīcā (35511 euro);
4.3. ierīkots jauns rotaļu laukums Garkalnes sporta laukuma teritorijā (9050 euro);
4.4. likvidēta nefunkcionējoša artēziskā aka un sakārtota tai pieguļošā teritorija
“Podniekos”;
4.5. ierīkota gājēju pāreja Draudzības un Jaunkūlu ielu krustojumā;
4.6. atjaunots Cīņas zāles sienu polsterējums Sporta centrā;
4.7. uzstādīti 2 piknika galdi ar atkritumu urnām un 3 soliņi Ūdensrožu parkā.
5. Šogad netiks atjaunots Vārpu ielas segums (piesaistot arī iedzīvotāju līdzfinansējumu),
jo būvkomersanta piedāvātā cena ir 60000 euro (kontroltāme bija 32000 euro). Tiks
organizēta jauna iepirkuma procedūra un pozitīva rezultāta gadījumā būvdarbi tiks
veikti 2019.gada pavasarī.
6. Sabiedriskā transporta padome šā gada 2.augustā nolēma atbalstīt domes lūgumu un
iekļāva valsts sabiedriskā transporta finansējumu (mācību gada laika posmam)
maršrutu Nr.5269 “Baltezers–Alderi-Ādažu skola” reisu Nr.5269, plkst. 7.40, no
pieturvietas “Baltezers” (Dreimaņu iela).
7. Domes galvenais iepirkumu speciālists uzteica darba attiecības domei, jo
komercsektorā tika piedāvāts augstāks atalgojums un citi darba devēja labumi. Ir
izsludināta pretendentu pieteikšanās vakantajam amatam.
8. Siltumenerģijas ražotājs SIA “BALTENEKO” šā gada 24.jūlijā iesniedza Sabiedrisko
pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu tarifa projektu siltumenerģijas ražošanai,
ierosinot atbalstīt tarifa palielinājumu par 34,43% (no pašreizējiem 39,53 EUR/MWh
uz 53,14 EUR/MWh). Paredzams, ka tarifs stāsies spēkā līdz kārtējai apkures sezonai.
Tarifa palielinājums saistīts ar to, ka uzņēmumam ir beidzies licences termiņš
saražotās elektroenerģijas pārdošanu valstij par dubultu cenu, līdz ar to iedzīvotājiem
būs jāmaksā faktiskā siltumražošanas cena.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
2.§
Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbību iepriekšējā pusgadā
(A.Brūvers)
Ziņo par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR šā gada
10.jūlija vēstuli Nr.1-9/937-e “Par Zinātnisko rekomendāciju lašu un taimiņu licencētajai
makšķerēšanai Gaujā un tās pietekā Braslā”.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
3.§
Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas
(P.Balzāns)
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.180 “Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē
ārpus kārtas” un sagatavot to parakstīšanai.
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4.§
Par dalību projektā “Latvijas skolas soma”
(P.Balzāns)
Plkst. 14.05 L.PUMPURE piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.181 “Par dalību projektā “Latvijas skolas soma”” un sagatavot to
parakstīšanai.
5.§
Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus nekustamajam īpašumam
Dzidrumu ielā 11
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.182 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projekta grozījumus
nekustamajam īpašumam Dzidrumu ielā 11” un sagatavot to parakstīšanai.
6.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 22A un 24
(S.Grīnbergs)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.183 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
Draudzības ielā 22A un 24” un sagatavot to parakstīšanai.
7.§
Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Vējavas ielā 2
(S.Grīnbergs)
Plkst. 14.14 R.KUBULIŅŠ piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.184 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Vējavas ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai.
8.§
Par sadarbības līgumu lietoto apģērbu konteineru izvietošanai
(I.Bērziņš)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.185 “Par sadarbības līgumu lietoto apģērbu konteineru
izvietošanai” un sagatavot to parakstīšanai.
9.§
Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas struktūrā
(K.Dāvidsone)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.186 “Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai.
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10.§
Zemes jautājumi
(V.Kukk)
10.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā
1. Latvijas Republikas nepilsone V.K., deklarēta dzīvesvietas adrese: (adrese), savā šā gada
21.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/2285) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Ādaži, Ādažu novads, zemesgabalu 0,0546
ha platībā. 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 izsniegt Latvijas Republikas nepilsonei V.K. izziņu par domes piekrišanu iegūt
īpašumā nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Ādaži, Ādažu nov., apbūvei paredzēto
zemesgabalu 0,0546 ha platībā (īpašuma kadastra numurs (numurs), zemes vienības
kadastra apzīmējums (numurs)), dārza mājas (vasarnīcas) apbūvei.
2. Latvijas Republikas nepilsonis J.D., deklarēta dzīvesvietas adrese: (adrese), savā šā gada
21.augusta iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/2284) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu
iegūt īpašumā nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Ādaži, Ādažu novads, zemesgabalu 0,06
ha platībā. 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 izsniegt Latvijas Republikas nepilsonim J.D., (personas kods), izziņu par
domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Ādaži, Ādažu
nov., apbūvei paredzēto zemesgabalu 0,06 ha platībā (īpašuma kadastra numurs
(numurs), zemes vienības kadastra apzīmējums (numurs)), dārza mājas (vasarnīcas)
apbūvei.
11.§
Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā
(V.Kukk)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.187 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to
parakstīšanai.
12.§
Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu””
(I.Henilane)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.188 “Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289
“Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu”” un sagatavot to parakstīšanai.
13.§
Par noteikumu “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” projektu
(S.Mūze)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.10 “Pašvaldības budžeta izstrādāšanas un izpildes kārtība” un
sagatavot to parakstīšanai.
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14.§
Par Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.189 “Par Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas
izveidi” un sagatavot to parakstīšanai.
15.§
Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku iekļaušanu projekta “Save your
bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” izpildes pasākumos”
(N.Masaļskis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.190 “Par grozījumiem 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku
iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more
quickly” izpildes pasākumos”” un sagatavot to parakstīšanai.
16.§
Par subsīdiju pilotēkām projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to
move more quickly” ietvaros
(N.Masaļskis)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.191 “Par subsīdiju pilotēkām projekta “Save your bUildiNg by
SavINg Energy. Begin to move more quickly” ietvaros” izpildes pasākumos”” un
sagatavot to parakstīšanai.
17.§
Par grozījumiem 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu
novadā”
(A.Spricis, I.Bērziņš, A.Brūvers)
M.SPRINDŽUKS, G.BOJĀRS, K.SPRŪDE, I.BĒRZIŅŠ, J.BEĶERS, A.BRŪVERS,
E.KĀPA, J.NEILANDS, E.ŠĒPERS, G.PORIETIS, V.BULĀNS, A.SPRICIS debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 0.27.03 – 0.50.58] par:
1. formulu novedas aprēķināšanai un tās komponentēm;
2. domes Saimniecības un infrastruktūras daļas faktiskajiem izdevumiem reklāmas
izvietošanai un noņemšanai.
Plkst. 14.48 J.BEĶERS atstāj sēdi.
M.SPRINDŽUKS ierosina uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai sagatavot
grozījumus domes 2014.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 „Nodeva par
reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu
novadā”, formulā reizinājuma vietā izmantot summēšanu, ņemt vērā attālumu no Ādažu
centra līdz reklāmas izvietošanas vietai, nosakot formulu katram reklāmas izmēram.
Plkst. 14.50 J.BEĶERS piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
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18.§
Par lielizmēra karoga masta uzstādīšanu pašvaldības īpašumā
(R.Kubuliņš)
E.KĀPA ziņo par diviem iespējamiem variantiem līguma ar biedrību „Ādažu vidusskolas
atbalsta biedrība” noslēgšanai par domei piederoša nekustamā īpašuma nodošanu biedrībai
bezatlīdzības lietošanā.
M.SPRINDŽUKS, R.KUBULIŅŠ, G.BOJĀRS, E.ŠĒPERS, K.SAVICKA, K.DĀVIDSONE,
P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.54.01 – 1.47.22] par:
1. līguma noslēgšanas variantiem;
2. domes Finanšu komitejas šā gada 21.augusta sēdē atbalstīto karoga uzstādīšanas vietas
variantu un nepieciešamību atkārtoti izskatīt karoga uzstādīšanas vietas foto un video
fiksācijas [M.SPRINDŽUKS nodemonstrē foto un videoierakstus];
3. karoga uzstādīšanas vietām: 1) Gaujas ielas un Attekas ielas krustojuma satiksmes
rotācijas apļa zemes gabalu; 2) Ādažu vidusskolas teritorijā esošu zemes gabalu; 3)
Gaujas ielu 18 (ūdenstilpnes “Vējupe” krastu); 4) domei piederošu nekustamo
īpašumu “Gaujas parks”;
4. ierosinājumu attīstīt karoga uzstādīšanas vietu, kā pasākumu un piemiņas dienu
norises vietu, šādi uzlabojot arī ciema infrastruktūru;
5. priekšlikumu balsot par četriem karoga uzstādīšanas vietu variantiem un balsošanas
procedūru.
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par karoga uzstādīšanu uz Gaujas ielas un Attekas ielas
krustojuma satiksmes rotācijas apļa zemes gabala.
Atklāti balsojot, ar 4 balsīm „par” (G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ
(LZP), E.ŠĒPERS (LZS)), „pret” – 8 (J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE
(RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS
(RA), K.SPRŪDE (KPV LV)), „atturas” – 3 (P.BALZĀNS (RA), J.NEILANDS (RA),
E.VERNERS (RA)), DOME NOLEMJ:
Neatbalstīt karoga uzstādīšanu uz Gaujas ielas un Attekas ielas krustojuma satiksmes
rotācijas apļa zemes gabala.
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par karoga uzstādīšanu uz Ādažu vidusskolas teritorijā
esoša zemes gabala.
Atklāti balsojot, ar 0 balsīm „par”, „pret” – 15, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Neatbalstīt karoga uzstādīšanu uz Ādažu vidusskolas teritorijā esoša zemes gabala.
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par karoga uzstādīšanu Gaujas ielā 18 (ūdenstilpnes
“Vējupe” krastā).
Atklāti balsojot, ar 2 balsīm „par” (R.KUBULIŅŠ (LZP), K.SPRŪDE (KPV LV)), „pret” –
11 (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),
K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „atturas” – 2 (L.PUMPURE
(RA), M.SPRINDŽUKS (RA)), DOME NOLEMJ:
Neatbalstīt karoga uzstādīšanu Gaujas ielā 18 (ūdenstilpnes “Vējupe” krastā).
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par karoga uzstādīšanu uz domei piederoša nekustamā
īpašuma “Gaujas parks”.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA),
K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA),
L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret”
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– 3 (A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (KPV LV), E.ŠĒPERS (LZS)), „atturas” – 1 (G.BOJĀRS
(LZP)), DOME NOLEMJ:
Atbalstīt karoga uzstādīšanu uz domei piederoša nekustamā īpašuma “Gaujas parks” un
pieņemt lēmumu Nr.192 “Par lielizmēra karoga masta uzstādīšanu pašvaldības
īpašumā”, sagatavojot to parakstīšanai.
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par karoga masta augstumu 33 m.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP),
V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA),
P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (KPV LV),
M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (A.KEIŠA (LZS)), „atturas” – 1
(E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ:
Atbalstīt karoga masta augstumu 33 m.
Plkst. 15.58 G.BOJĀRS atstāj sēdi.
Plkst. 15.59 G.BOJĀRS piedalās sēdē.
Plkst. 16.00 K.SPRŪDE atstāj sēdi.
R.KUBULIŅŠ lūdz atkārtoti nobalsot par karoga uzstādīšanu uz Ādažu vidusskolas teritorijā
esoša zemes gabala.
Deputāti atbalsta R.Kubuliņa lūgumu.
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par karoga uzstādīšanu uz Ādažu vidusskolas teritorijā
esoša zemes gabala.
Atklāti balsojot, ar 2 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP)), „pret” – 12
(P.BALZĀNS (RA), (G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA),
A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA),
K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)),
„atturas” – nav), (K.SPRŪDE atstāja sēdi), DOME NOLEMJ:
Neatbalstīt karoga uzstādīšanu uz Ādažu vidusskolas teritorijā esoša zemes gabala.
R.KUBULIŅŠ informē, ka par balsošanas rezultātiem informēs biedrības pārstāvjus un
potenciālus atbalstītājus.
M.SPRINDŽUKS pateicas R.Kubuliņam par projekta ideju un aktivitāti. Informē, ka plāno
uzrunāt Ādažu uzņēmēju biedrību Latvijas karoga uzstādīšanas pašvaldības īpašumā projekta
atbalstam.
19.§
Par dzīvokļa īres līguma pārslēgšanu
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.193 “Par īres līguma pārslēgšanu dzīvoklim „Kadaga 9”-7” un
sagatavot to parakstīšanai.
20.§
Par transporta izdevumu apmaksu
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.194 “Par transporta izdevumu apmaksu” un sagatavot to
parakstīšanai.
21.§
Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības laikraksta “Ādažu Vēstis” nolikumā
(M.Griezne)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr.13 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības laikraksta “Ādažu
Vēstis” nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai.
22.§
Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika”
projektu
(I.Zandere)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
Pieņemt noteikumus Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības personu datu apstrādes
privātuma politika” un sagatavot to parakstīšanai.
23.§
Par grozījumiem 2018.gada 26.jūnija lēmumā Nr.154 “Par Gaujas iela 10A zemes daļas
iznomāšanu”
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (K.SPRŪDE atstāja sēdi),
DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.195 “Par grozījumiem lēmumā par Gaujas iela 10A zemes daļas
izmantošanu” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16.13.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2018.gada ________________
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