
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 27.novembrī                     Nr.27 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētāja vietnieks: P.BALZĀNS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), 

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

P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA) (no plkst. 14.21), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS 

(LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), M.SPRINDŽUKS 

(RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BLAŽEVIČA, L.BREIDAKA, A.BRŪVERS, G.DUNDURE, 

S.GRĪNBERGS, I.HENILANE, E.KĀPA, N.KRASNOVA, V.KUKK, K.MIĶELSONE, 

S.MŪZE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, N.RUBINA, A.SPRICIS, J.TIĻČIKS. 

Citi: SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis J.KRŪZE, Ādažu Sociālā dienesta vadītāja 

I.ROZE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

P.BALZĀNS ierosina papildināt darba kārtību pēc 56.jautājuma “Par domes sēdi 2018.gada 

decembrī” ar 57.jautājumu “Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu”, 

attiecīgi mainot pārējo darba kārtības jautājumu numerāciju. 

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

Apstiprināt domes šā gada 27.novembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Atskaite par dalību biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”. 

3. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas informatīvs ziņojums. 

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

4. Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.29/2016 

„Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu 

novada pašvaldībā”. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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5. Par aktualizēto Sabiedrības veselības veicināšanas koncepciju. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par atbalstu līguma par siltumenerģija piegādi un lietošanu pagarināšanai ar 

SIA”Balteneko”. 

7. Par nekustamā īpašuma “Attekas iela 24” apbūves tiesību izsoles organizēšanu. 

8. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam 

Kroņa ielā 1. 

9. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma  projektu nekustamajam īpašumam “Oši”. 

10. Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 17. 

12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi”. 

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes”. 

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 11. 

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūcītes”. 

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks”. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

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

nolikumā. 

18. Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas piešķiršanu nomā. 

19. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā. 

20. Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā. 

21. Par grozījumiem darbinieku novērtēšanas noteikumos. 

22. Par grozījumiem darba samaksas noteikumos. 

23. Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku 

iekļaušanu projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more 

quickly” izpildes pasākumos”. 

24. Par subsīdiju pilotēkām projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 

move more quickly”. 

25. Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”. 

26. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

27. Zemes jautājumi. 

28. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu īpašumā “Kadagas centrs”. 

29. Par nekustamo īpašumu Attekas iela 26, Attekas iela 43 un Attekas iela 45 zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu. 

30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “KADAGA”. 

31. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

32. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

33. Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”. 

34. Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” nomas maksas palielināšanu. 

35. Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Ūdens”. 

36. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 5.decembra nolikumā Nr.12 

“Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums”. 

37. Par Ādažu novada domes 2018.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31/2018 

“Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 29. maija saistošajos noteikumos 

Nr.15/2018 “ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā”. 

38. Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei. 

39. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā. 
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V. Citi: 

40. Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā” projektu. 

41. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 8.decembra lēmumā Nr.277 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu”. 

42. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”. 

43. Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra 

saistošajos noteikumos Nr.28/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 

26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā””. 

44. Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā. 

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

“Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

46. Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 24.janvāra nolikumā “Arhīva ekspertu 

komisijas nolikums”. 

47. Par grozījumu Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra nolikumā 

“Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums”. 

48. Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 10.oktobra nolikumā “Ētikas komisijas 

nolikums”. 

49. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra nolikumā “Ādažu novada 

pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”. 

50. Par grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra nolikumā 

“Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas nolikums”. 

51. Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 25.novembra nolikumā “Ādažu 

novada Medību koordinācijas komisijas nolikums”. 

52. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta nolikumā Nr. 10 

“Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums”. 

53. Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra nolikumā “Ādažu novada 

domes Administratīvās komisijas nolikums”. 

54. Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 23.janvāra nolikumā Nr.1 

“Līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas nolikums”. 

55. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

56. Par domes sēdi 2018.gada decembrī. 

57. Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu. 

-Slēgtā daļa- 

58. Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. 

59. Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā. 

60. Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti domes šā gada 23.oktobra sēdes lēmumi par līgumu projektu sagatavošanu, kā 

arī: 

1.1. šā gada 29.maija lēmums Nr.127 “Par nekustamā īpašuma “Iļķenes ceļš A” 

nodošanu valsts īpašumā” - ar MK 07.11.2018. rīkojumu Nr.593 ceļš 2,38 ha 

platībā ir nodots Aizsardzības ministrijai; 



 4 

1.2. šā gada 26.jūnija lēmums Nr.142 “Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un malkas 

nojumju izvietošanu īpašumā “Alderi 1/1A” – daļā par īpašuma sakārtošanu un 

nojumes izbūvi dzīvoklim “Alderi 1/1A”-13. Dzīvokļa “Alderi 2”-2 īrnieks ir 

brīdināts par nojumes neizbūvēšanu termiņā; 

1.3. šā gada 02.augusta lēmums Nr.177 “Par nekustamo īpašumu iegādi Pirmā iela 42 

un Pirmā iela 42A” – dome ir nostiprinājusi savas īpašuma tiesības un ir uzsākta 

ēkas apsaimniekošana; 

1.4. šā gada 14.augusta lēmums Nr.179 “Par apbūves tiesību nodibināšanu Gaujas iela 

25B” – ir saņemts sertificēta vērtētāja atzinums un ir veikta apbūves tiesību maksas 

pārskatīšana; 

1.5. šā gada 23.oktobra lēmums Nr.235 “Par koplietošanas ielu pārņemšanu pašvaldības 

īpašumā” – daļā par ielu ar inženierkomunikācijām pieņemšanu bez atlīdzības no 

SIA “Medozoli”; 

1.6. šā gada 23.oktobra lēmums Nr.244 “Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā”, 

daļā par amata “Direktora vietnieks izglītības un administratīvajā darbā” 

izveidošanu – amatā ir pārcelta S.Vasiļevska (bijusi Kadagas PII vadītāja 

vietniece); 

2. Tika veikta Kadagas ceļa gājēju celiņa atjaunošana posmā no Gaujas tilta līdz Kadagas 

ciema nosaukuma zīmei, Parka ielas asfaltēšana, kā arī ziedojumu konteinetu izvietošana 

sešās vietās novadā lietoto apģērbu un apavu nodošanai. 

3. Šā gada oktobrī un novembrī domes iestādēs notika pasākumi par godu Lāčplēša dienai 

un Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai, 2019.gada budžeta projekta tāmju 

sagatavošana, kā arī  darbinieku novērtēšana. 

4. SIA “ZZ Dats” pateicas domes Grāmatvedības daļai par idejām, ieviešot “Algu moduli”, 

ko dome izmanto inventarizācijas, atalgojuma un lojalitātes programmām. 

5. Sporta daļas vadītāja amatā tika pieņemts Arnis Rozītis (no 26 pretendentiem). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Atskaite par dalību biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija” 

 (A.Blaževiča) 

1.pielikums. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas informatīvs ziņojums 

 (K.Savicka) 

Ziņo par Ādažu Mākslas un mūzikas skolas stratēģiskajiem un attīstības mērķiem, kā arī 

rezultatīvajiem rādītājiem [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.05.33 – 0.21.12] . 

Plkst. 14.21 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.29/2016 

„Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu 

novada pašvaldībā” 

 (I.Roze) 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.35/2018 “Grozījums Ādažu novada domes 

25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr.29/2016 „Saistošie noteikumi par aprūpes mājās 

pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par aktualizēto Sabiedrības veselības veicināšanas koncepciju 

 (I.Henilane) 

Dome 2016.gada 27.decembrī apstiprināja Ādažu novada sabiedrības veselības veicināšanas 

koncepciju (turpmāk – koncepcija), kuras mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas 

pakalpojumu pieejamību, kā arī veicināt sabiedrības veselīgu paradumu nostiprināšanu. Dome 

un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2017.gada 26.janvārī noslēdza līgumu 

Nr.9.2.4.2/16/I/001 par projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 

novadā” (turpmāk – projekts) realizāciju. Projekta mērķis ir uzlabot iedzīvotājiem pieejamību 

veselības veicināšanas pakalpojumiem, jo īpaši – sociālās atstumtības un nabadzības riskam 

pakļautajām iedzīvotāju grupām, īstenojot vietēja mēroga pasākumus Ādažu novadā 2017.-

2019.gadā. Projekta kopējais budžets ir 112172 euro, tai skaitā ESF finansējums – 95346,20 

euro un valsts budžeta finansējums – 16825,80 euro. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu veselības 

veicināšanas un slimību profilakses politikas īstenošanu, sabiedrības veselības ekspertu darba 

grupa Rīgas Stradiņa universitātes profesores Anitas Villerušas vadībā izstrādāja Veselības 

veicināšanas un slimību profilakses politikas īstenošanas stratēģisko ietvaru (turpmāk – 

stratēģiskais ietvars), kas tika apstiprināts Veselības ministrijas Veselības veicināšanas un 

slimību profilakses ekspertu padomes sēdē šā gada 31.janvārī. Ņemot vērā iepriekš minēto, 

Koncepcija ir precizēta un aktualizēta saskaņā ar stratēģisko ietvaru un projekta tematiskajām 

jomām. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, kā arī ņemot vērā 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 06.novembra atzinumu,  

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

1. Apstiprināt Ādažu novada sabiedrības veselības veicināšanas koncepciju 

(2.pielikums).  

2. Publicēt Ādažu novada sabiedrības veselības veicināšanas koncepciju pašvaldības 

tīmekļvietnē. 

3. Atzīt par spēku zaudējušu 2016.gada 27.decembra apstiprināto Ādažu novada 

sabiedrības veselības veicināšanas koncepciju. 

6.§ 

Par atbalstu līguma par siltumenerģija piegādi un lietošanu pagarināšanai ar 

SIA”Balteneko” 

 (J.Krūze) 

SIA “Ādažu Namsaimnieks” (turpmāk – Sabiedrība) ir domes kapitālsabiedrība ar 100 % tai 

piederošām kapitāldaļām un Sabiedrībai ir deleģēta pašvaldības funkcija – nodrošināt 

centralizētās apkures sistēmas lietotājus ar siltumenerģiju. Lai atjaunotu centralizētās 

siltumapgādes sistēmu un modernizētu siltumenerģijas ražošanu Ādažu novadā, 1997.gadā 

tika piesaistīta SIA “Balteneko” (iepriekšējais nosaukums “EDON Latvia”), kas  Nīderlandes 

Karalistes atbalstītas programmas ietvaros veica ieguldījumus (gāzes un gāzes kooģenerācijas 

katlu uzstādīšanu) un uzsāka  siltumenerģijas ražošanu Ādažu ciemā. Ieviešot minēto 

sadarbības modeli, siltumenerģijas ražošana tika nodalīta no tās pārvades un sadales: par 

siltumenerģijas pārvadi un sadali atbild Sabiedrība, bet par tās ražošanu – SIA “Balteneko”. 

Visas līdzšinējās sadarbības laikā SIA “Balteneko” spēja nodrošināt Sabiedrībai pakalpojuma 

nepārtrauktību labā kvalitātē un pieprasītā apjomā. 
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Sabiedrība un SIA “Balteneko” 2015.gada 17.augustā noslēdza līgumu ĀNS 3/-21.2./15/53 

par siltumenerģijas piegādi un lietošanu (turpmāk – Līgums) līdz 2025.gada 31.maijam, t.sk., 

paredzot arī katlumājas modernizēšanu pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem. Līguma 

laikā SIA “Balteneko” sadarbojās ar Sabiedrību un aktīvi veica situācijas izpēti par jaunas 

katlumājas atrašanās vietu, kā arī tās jaudas un finanšu risinājumiem, lai  iedzīvotāji varētu 

saņemt pakalpojumu par iespējami zemāku tarifu. 

Ņemot vērā apstākli, ka SIA ”Balteneko” 2017.gada 31.jūnijā beidzās valsts noteiktais 

obligātās iepirkuma komponentes (turpmāk – OIK) atbalsts un, lai mazinātu tarifa pieaugumu, 

kas radīsies tā rezultātā, kā arī, lai nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu pakalpojumu, SIA 

“Balteneko” veica iepirkumu par katlumājas modernizēšanu ar mērķi realizēt projektu “Katlu 

mājas pārbūve pārejai uz biomasas kurināmo” (turpmāk – projekts) līdz 2020.gada 

septembrim. SIA “Balteneko” uzsāka projekta īstenošanu šā gada 24.aprīlī. Projekts tiek 

īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība’ 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER 

izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros. Pēc SIA “Balteneko” izsludinātā 

iepirkuma noslēgšanās šā gada 28.septembrī tika pieņemts lēmums par iepirkuma līguma 

slēgšanas tiesību piešķiršanu ar SIA “FILTER”, reģistrācijas Nr. 50003186431, par tā 

piedāvāto līgumcenu – 788000 euro. Projekta finansēšana plānota no Kohēzijas fonda ar 

atbalstu 40 % no līguma summas un  no SIA “Balteneko” 60 % līdzekļiem, veicot aizņēmumu 

finanšu iestādē “ALTUM” vai citā komerciestādē. Paredzot, ka pēc katlumājas 

modernizēšanas projekta realizēšanas atlikušais līguma termiņš varētu būt mazāks par pieciem 

gadiem un būs saistīts ar būtisku siltumenerģijas tarifa pieaugumu, Sabiedrība plāno pagarināt 

Līgumu uz termiņu, kas būtu vismaz 10 gadi no projekta pabeigšanas, tādejādi amortizējot 

projekta ieguldījumus garākā termiņā un samazinot tarifu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, kā arī Attīstības 

komitejas šā gada 13.novembra atzinumu,  

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

1. Atbalstīt projekta apstiprināšanas gadījumā līguma pagarināšanu līdz 2031.gada 

1.maijam. 

2. Uzdot Sabiedrībai informēt domi par projekta atbalstīšanu vai noraidīšanu. 

7.§ 

Par nekustamā īpašuma “Attekas iela 24” apbūves tiesību izsoles organizēšanu 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.251 “Par nekustamā īpašuma “Attekas iela 24” apbūves tiesību 

izsoles organizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam 

Kroņa ielā 1 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.252 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu 

nekustamajam īpašumam Kroņu ielā 1” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojuma  projektu nekustamajam īpašumam “Oši” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.253 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma  projektu nekustamajam 

īpašumam “Oši”” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.254 “Par nekustamā īpašuma “Jaunceriņi” detālplānojuma projekta 

nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 17 

 (S.Grīnbergs) 

V.BULĀNS, S.GRĪNBERGS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, E.KĀPA, J.BEĶERS, debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.27.57 – 0.31.46] par ierosinājumu papildināt lēmumu ar 

nosacījumu, nosakot, ka šķembota ceļa izbūve Vēja ielā veicama trīs gadu laikā. 

Plkst. 14.33 J.BEĶERS atstāj sēdi. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.BEĶERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.255 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Vēja ielā 17”, nosakot, ka šķembota ceļa izbūve Vēja ielā veicama līdz 

2021.gada 30.novembrim, un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Vanadziņi” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.BEĶERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.256 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Vanadziņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ailes” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, (J.BEĶERS atstāja sēdi), 

DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.257 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Ailes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 14.35 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 11 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.258 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Attekas ielā 11” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Pūcītes” 
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 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.259 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Pūcītes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Jaunparks” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.260 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Jaunparks”” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

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

nolikumā 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.261 “Par izmaiņām pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, 

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

18.§ 

Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas piešķiršanu nomā 

 (L.Breidaka) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.262 “Par mākslīgās ūdenstilpnes “Vējupe“ daļas piešķiršanu 

nomā” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.263 “Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas 

struktūrā” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.264 “Par izmaiņām Attīstības un investīciju daļas struktūrā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par grozījumiem darbinieku novērtēšanas noteikumos 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.16 “Grozījumi noteikumos “Darbinieku novērtēšanas 

noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

22.§ 

Par grozījumiem darba samaksas noteikumos 
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 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.17 “Grozījumi noteikumos “Ādažu novada pašvaldības darba 

samaksas noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 25.07.2017. lēmumā Nr.164 “Par ēku iekļaušanu 

projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly” izpildes 

pasākumos” 

 (K.Miķelsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.265 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 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. 

24.§ 

Par subsīdiju pilotēkām projektā “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to 

move more quickly” 

 (K.Miķelsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.266 “Par subsīdiju pilotēkām projektā “Save your bUildiNg by 

SavINg Energy. Begin to move more quickly”” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas 

zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” 

 (G.Dundure) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.267 “Par projektu „Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras 

sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu 

novadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (N.Rubina) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.268 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

27.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

27.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

1. Krievijas Federācijas pilsone (Vārds, Uzvārds), dzīvojoša (adrese), savā šā gada 

6.novembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3416) lūdz domes piekrišanu nekustamā 

īpašuma “Čiekurkrasti”-64, Baltezers, Ādažu nov., zemes 1209/115610 domājamās daļas 

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

Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone (Vārds, Uzvārds), dzimusi (dzimšanas dati), 

iegūst īpašumā 1209/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, 

Baltezers, zemesgabala 1,31 ha platībā ar kadastra apzīmējumu (numurs), dzīvokļa 

īpašuma Nr.(numurs) (kadastra numurs (numurs)) uzturēšanai.   

2. Krievijas Federācijas pilsonis (Vārds, Uzvārds), dzīvojošs (adrese), savā šā gada 

06.novembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3415) lūdz domes piekrišanu 338/27110 

domājamās daļas no nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu nov., zemes 

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 Krievijas Federācijas pilsonis (Vārds, Uzvārds), dzimis (dzimšanas dati), 

iegūst īpašumā 338/27110 domājamo daļu no nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, 

Baltezers, Ādažu nov., (kadastra Nr.(numurs)) zemesgabala autostāvvietas Nr.(numurs) 

uzturēšanai.   

3. Krievijas Federācijas pilsonis (Vārds, Uzvārds), dzīvojošs (adrese), savā šā gada 

23.novembra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/3602) lūdz domes piekrišanu nekustamā 

īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., zemes 0,0753 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 Krievijas Federācijas pilsonis (Vārds, Uzvārds), dzimis (dzimšanas dati), 

iegūst īpašumā nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu nov., 

kadastra numurs (numurs) zemesgabalu (kadastra apz. (numurs)) 0,0753 ha platībā 

dārza mājas apbūvei, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa kods 0601.   

27.2. Par zemes vienības daļas robežu precizēšanu 

Pamatojoties uz SIA “Divi S” (reģ. Nr.40103690864) sniegto informāciju par nekustamā 

īpašuma “Vējpriedes” zemes vienības daļas 0,65 ha platībā (kadastra apzīmējums 8044 008 

0203 8001) zemes robežu un apgrūtinājumu plāna neatbilstību ar domes šā gada 27.marta 

lēmumu Nr.49 apstiprinātai Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un apbūves 

noteikumiem, kas stājās spēkā šā gada 14.aprīlī, Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 

57.panta 1.1.punktu un 84.pantu, kā arī ņemot vērā, ka jautājums tika izskatīts un atbalstīts 

Finanšu komitejas šā gada 20.novembra sēdē,  

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

Precizēt domes šā gada 13.marta lēmuma Nr.121 “Par zemes vienības daļas 

noteikšanu” lemjošās daļas 1.punkta grafisko pielikumu Nr.1. (3.pielikums) 

27.3. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu 

Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka, iestāde 

jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai 

matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību,  

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

Precizēt domes 2008.gada 23.septembra lēmumu Nr.153 “Par neapbūvētas lauku 

apvidu zemes “Meiju krastmala”, Ādažu novadā piekritību pašvaldībai” un aizstāt visā 
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tekstā kļūdaino kadastra Nr. un kadastra apzīmējumu 80440090113 ar skaitli 

80440080113. 

28.§ 

Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu īpašumā “Kadagas centrs” 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.269 “Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu īpašumā 

“Kadagas centrs”” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par nekustamo īpašumu Attekas iela 26, Attekas iela 43 un Attekas iela 45 zemes 

ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.270 “Par nekustamo īpašumu Attekas iela 26, Attekas iela 43 un 

Attekas iela 45 zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

30.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA “KADAGA” 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.271 “Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu SIA 

“KADAGA”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.272 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.273 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā Nr.291 ”Par 

transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.274 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 28.11.2017. lēmumā 

Nr.291 ”Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

34.§ 

Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” nomas maksas palielināšanu 
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 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.275 “Par nekustamā īpašuma “Rožlauki” nomas maksas 

palielināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

35.§ 

Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Ādažu Ūdens” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.276 “Par nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā 

SIA “Ādažu Ūdens”” un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 5.decembra nolikumā Nr.12 

“Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.16 “Grozījumi Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšana 

komisijas nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

37.§ 

Par Ādažu novada domes 2018.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.31/2018 

“Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 29. maija saistošajos noteikumos 

Nr.15/2018 “ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” 

 (E.Kāpa) 

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

gada 13.novembra vēstuli par domes šā gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.31/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi), 

ar lūgumu precizēt minimālo atkritumu izvešanas biežumu individuālajās dzīvojamās mājās, 

kā arī vasarnīcās un dārza mājās, kas tiek izmantotas pastāvīgai dzīvošanai, ņemot vērā, ka  

veicot grozījumus noteikumus, ir samazināts minimālais atkritumu izvešanas biežums – no 

divām reizēm uz vienu reizi. VARAM norāda, ka, saskaņojot nesamērīgi mazus minimālo 

atkritumu izvešanas biežumus, pašvaldība uzņemas atbildību par riskiem, kas potenciāli var 

rasties higiēnas neievērošanas rezultātā, tai skaitā riskiem cilvēku dzīvībai.      

Izvērtējot iebildumus, dome  norāda, ka: 

1. pirms grozījumu veikšanas noteikumos, dome izvērtēja iespējamās sekas, kas varētu 

rasties, samazinot minimālo atkritumu izvešanas biežumu individuālajās dzīvojamās 

mājās, kas tiek izmantotas pastāvīgai dzīvošanai, un norāda, ka pašvaldība un 

apsaimniekotājs aktīvi iesaistās sadzīves dalīto atkritumu savākšanas (turpmāk – DAS) 

punktu izveidē un pašlaik pašvaldībā ir izveidoti 57 sadzīves DAS punkti, t.sk. – 37  DAS 

punktos ir iespējams nogādāt bioloģiskos atkritumus, respektīvi, mājsaimniecībām, kas 

nekompostē bioloģiskos atkritumus to rašanās vietās ir iespēja tos nogādāt DAS punktos.  

2. iepriekšējie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi, kas bija spēkā no 2011.gada 

līdz šā gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Ādažu novadā” spēkā stāšanās brīdim arī paredzēja minimālo atkritumu 

izvešanas biežumu vienu reizi mēnesī individuālajās dzīvojamās mājās, kā arī vasarnīcās 

un dārza mājās un šīs normas spēkā esamība neradīja problēmas pašvaldībai. 
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3. dome uzskata, ka pašvaldības mērķis nav uzlikt iedzīvotājiem nesamērīgu slogu maksāt 

par nepiepildīta konteinera izvešanu, bet gan veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos atkritumu 

šķirošanā. 

Ņemot vērā iepriekšminēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto 

daļu,  

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

Atstāt negrozītus domes šā gada 29.oktobra saistošos noteikumus Nr.31/2018 

“Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.15/2018 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novadā””. 

38.§ 

Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

39.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.36/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2018 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

40.§ 

Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu “Decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā” projektu 

 (J.Tiļčiks) 

Dome izskatīja VARAM šā gada 14.novembra vēstuli Nr.1-18/9604 par domes šā gada 

23.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 32/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas kārtība Ādažu novadā” (turpmāk – noteikumi), kurā lūgts izvērtēt un precizēt 

noteikumus. Dome, izvērtējot VARAM vēstuli konstatējusi, ka nepieciešams precizēt 

noteikumu redakciju atbilstoši ieteikumiem, atceļot pieņemtos noteikumus un izdodot jaunus.     

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

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

1. Atcelt domes 2018.gada 23.oktobra saistošos noteikumus Nr.32/2018 “Decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība Ādažu novadā”. 

2. Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 37/2018 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas kārtība Ādažu novadā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

3. Lēmumu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 

nosūtīt VARAM. 

41.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 8.decembra lēmumā Nr.277 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu” 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.278 “Par grozījumiem 2017.gada 8.decembra lēmumā Nr.277 “Par 

nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

42.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” 

 (A.Brūvers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.279 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra 

lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu 

izvērtēšanai”” un sagatavot to parakstīšanai. 

43.§ 

Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.28/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta 

saistošajos noteikumos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un 

mūzikas skolā”” 

 (N.Krasnova) 

Pamatojoties uz VARAM šā gada 7.novembra vēstuli Nr.1-18/9404 par domes šā gada 

23.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.28/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 

2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”” ar lūgumu novērst neprecizitātes,  

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

Veikt domes šā gada 23.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28/2018 “Grozījumi Ādažu 

novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Par audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”” (turpmāk – noteikumi) 

šādus redakcionālus labojumus:  

1. Aizstāt noteikumu 3.punktā teikuma daļu “8.11. un 8.12.” ar teikuma daļu “8.11. un 

8.12.”. 

2. Svītrot noteikumu 6.punktu. 

3. Svītrot noteikumu 7.punktā vārdu “tiek”.  

44.§ 

Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.280 “Par izmaiņām Administratīvās komisijas sastāvā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

45.§ 

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

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.38/2018 “Par izmaiņām Administratīvās komisijas 

sastāvā” un sagatavot tos parakstīšanai. 

46.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2012.gada 24.janvāra nolikumā “Arhīva ekspertu 

komisijas nolikums” 
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 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.17 “Grozījums Ādažu novada domes 2012.gada 24.janvāra 

nolikumā “Arhīva ekspertu komisijas nolikums”” un sagatavot to parakstīšanai. 

47.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra nolikumā “Administratīvo 

aktu strīdu komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.18 “Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 28.septembra 

nolikumā “Administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

48.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 10.oktobra nolikumā “Ētikas komisijas 

nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.19 “Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 10.oktobra 

nolikumā “Ētikas komisijas nolikums”” un sagatavot to parakstīšanai. 

49.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra nolikumā “Ādažu novada 

pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.20 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra 

nolikumā “Ādažu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

50.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra nolikumā “Lauksaimniecības 

zemes darījumu komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.21 “Grozījums Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra 

nolikumā “Lauksaimniecības zemes darījumu komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

51.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2014.gada 25.novembra nolikumā “Ādažu novada 

Medību koordinācijas komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.22 “Grozījums Ādažu novada domes 2014.gada 25.novembra 

nolikumā “Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

52.§ 
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Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta nolikumā Nr. 10 

“Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.23 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta 

nolikumā Nr. 10 “Starpinstitucionālās nepilngadīgo lietu komisijas nolikums”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

53.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra nolikumā “Ādažu novada 

domes Administratīvās komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.24 “Grozījums Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra 

nolikumā „Ādažu novada domes Administratīvās komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

54.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2018.gada 23.janvāra nolikumā Nr.1 

“Līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.25 “Grozījums Ādažu novada domes 2018.gada 23.janvāra 

nolikumā Nr.1 „Līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas nolikums”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

55.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

 (J.Sviridenkova) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.39/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju 

un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

56.§ 

Par domes sēdi 2018.gada decembrī 

 (P.Balzāns) 

Saskaņā ar domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 78.punktu, domes kārtējā sēde notiek katra 

mēneša ceturtajā otrdienā, plkst. 14.00. Šā gada decembra ceturtā otrdiena ir 25.decembris, 

Ziemassvētki (brīvdiena). 

Pamatojoties uz nolikuma 78.punktu, kas nosaka, ka atsevišķos gadījumos domes 

priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt sēdi citā laikā,  

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

Sasaukt domes sēdi šā gada 27.decembrī, plkst. 10.00. 
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57.§ 

Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.281 “Par Ādažu novada Medību koordinācijas komisijas sastāvu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

58.§ 

Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.282 “Par dzīvokļa īres līguma pagarināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

59.§ 

Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.283 “Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

60.§ 

Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.284 “Par reģistrēšanu pašvaldības dzīvokļu rindā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.35. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


