
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 29.janvārī                      Nr.2 

 

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 12 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), G.BOJĀRS (LZP), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), 

R.KUBULIŅŠ (LZP) (līdz plkst. 16.26), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA) (no plkst. 14.03), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS 

(RA) (no plkst. 14.01). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), S.KUZMINA-

ŽURAVĻOVA (S). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, V.KUKK, 

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, A.ROZĪTIS, 

A.SPRICIS. 

Citi: nekustamā īpašuma Viršu iela 13 īpašnieks Raimonds GROZA, Ādažu Vissvētās 

Dievmātes “Ļaunu siržu Mīkstinātāja” ikonas pareizticīgo draudzes pārstāvis Jānis 

JAKAITIS, Sociālā dienesta vadītāja I.ROZE, Ādažu vidusskolas direktora vietnieks 

izglītības un administratīvajā darbā S.VASIĻEVSKA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt domes šā gada 29.janvāra sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 29.janvāra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Ādažu Sociālā dienesta informatīvs ziņojums. 

3. Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti. 

4. Informatīvs ziņojums par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem baznīcas celtniecības vietas 

izvēlei. 

5. Par ES fondu un pašvaldību projektu izpildi 2018.gada ceturtajā ceturksnī. 

 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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II. Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā izskatītie jautājumi: 

6. Par grāmatas “Senie Ādaži” nosaukuma maiņu. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

7. Par administratīvā līguma papildināšanu. 

8. Par nekustamā īpašuma “Luksti” detālplānojuma atcelšanu daļā. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3. 

10. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā 3. 

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči”. 

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”. 

13. Par nekustamā īpašuma “Gundegas” sadalīšanu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

14. Par finansējuma piešķiršanu sporta sacensību organizēšanai, dalībai sporta sacensībās 

un naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā. 

15. Zemes jautājumi. 

16. Par Pļavu iela 13 zemes piešķiršanu nomā. 

17. Par nekustamā īpašuma “Atmatas” zemes piešķiršanu nomā. 

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

move more quickly”. 

19. Par jaunu amata vietu izveidošanu un struktūras izmaiņām pašvaldības iestādēs 

2019.gadā. 

20. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā. 

21. Par kopšanas cirtes sagatavošanu. 

22. Par telpām Ādažu Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai. 

23. Par grozījumiem domes 2018.gada 14.augusta lēmumā Nr.179 “Par apbūves tiesību 

nodibināšanu Gaujas iela 25B”. 

24. Grozījumi  Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra  noteikumos Nr.12 “Par 

braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā”. 

25. Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas 

ielu un Vējupi. 

26. Par aizņēmumu projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā”. 

27. Par pašvaldības 2019.gada budžeta projektu. 

V. Citi: 

28. Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā. 

29. Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

30. Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2019.gada februārī. 

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina izskatīt darba kārtības 2.jautājumu “Ādažu Sociālā dienesta 

informatīvs ziņojums”, ņemot vērā, ka 1.jautājuma “Pārskats par pašvaldības darbu” ziņotājs 

vēl nav ieradies uz sēdi. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

Plkst. 14.01 E.VERNERS piedalās sēdē. 
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2.§ 

Ādažu Sociālā dienesta informatīvs ziņojums 

 (I.Roze) 

Prezentācija (1.pielikums). 

Plkst. 14.03 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti domes lēmumi: 

1.1. 2018.gada 08.maija lēmums Nr.103 “Par kokmateriālu atsavināšanu”; 

1.2. 2018.gada 26.jūnija lēmums Nr.142 “Par pašvaldības īpašuma sakārtošanu un 

malkas nojumju izvietošanu īpašumā “Alderi 1/1A””; 

1.3. 2018.gada 23.oktobra lēmums Nr. 240 “Par koku cirsmas izsoles organizēšanu”; 

1.4. 2018.gada 27.decembra lēmums Nr.294 “Par remontu pašvaldības  īpašumā “Alderi 

2”–1”; 

1.5. 2018.gada 27.decembra lēmums Nr.301 “Par pašvaldības īpašuma “Smilškalni 1” 

īres līguma pārjaunojumu”; 

1.6. 2018.gada 27.decembra lēmums Nr.304 “Par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojuma sniegšanu”; 

1.7. 2018.gada 27.decembra lēmums Nr.306 “Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu 

“Kadaga 11” dz. 54”. 

2. Daļēji izpildīti domes lēmumi: 

2.1. 2018.gada 27.decembra lēmums Nr.293 “Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu 

iegādi un izdošanu” – noslēgts darījums par materiālu un ilustrāciju iegādi no 

autoriem; 

2.2. 2018.gada 23.oktobra lēmums Nr. 239 “Par nekustamo īpašumu “Mežaparka ceļš 

5” un “Meža parka ceļš 7” atsavināšanu” – zemesgabalu “Mežaparka ceļš 7” par 

35000 euro nosolīja SIA “MK aptiekas”, bet “Mežaparka ceļš 5” izsolei nav 

rezultāta. 

3. Nav izpildīts domes 2018.gada 14.augusta lēmums Nr.179 “Par apbūves tiesību 

nodibināšanu Gaujas iela 25B”, daļā par SIA “Andžeja Grauda bungu skola”  pienākumu 

veikt ēkas būvniecību līdz šā gada 01.janvārim. Būvniecība nav uzsākta. Dome šā gada 

07.janvārī pieprasīja SIA sniegt paskaidrojumu, lai varētu pieņemt lēmumu turpmākajai 

rīcībai. 

4. Finanšu komiteja 2018.gada 20.novembrī uzdeva domes Saimniecības un infrastruktūras 

daļai un SIA “Ādažu Namsaimnieks” katram ziņot aprēķinus lielgabarīta atkritumu 

laukuma uzturēšanai. Ziņojumi tiks skatīti ārkārtas sēdē par atkritumu apsaimniekošanas 

iepirkuma rezultātiem un tarifa noteikšanu. Pretendenti iesniedza šādus cenas 

piedāvājumus (vidējā cena 7 gadu laikā): 

Pretendents 

Finanšu piedāvājums (euro)  

(ar šķiroto atkritumu 

laukumu) 

Finanšu piedāvājums (euro) 

(bez šķiroto atkritumu laukuma) 

"Clean R" SIA 19.91  18.91  

"Eco Baltia vide" SIA 17.56  16.81  



 4 

"Pilsētvides serviss" SIA 18.58  18.21  

5. Muižas ielas rekonstrukcija ir pabeigta un iela ir pieņemta ekspluatācijā. 

6. Attekas ielas izbūve (posmā no “Gaujas iela 17” līdz “Pirmā iela 29” ir pieņemta 

ekspluatācijā un tiks atvērta transporta plūsmai šā gada 01.februārī. 

7. Podnieku ielas apgaismojumu paredzēts pieņemt ekspluatācijā vienu mēnesi vēlāk, līdz šā 

gada 28.februārim, jo būvniecības uzņēmums pamatoti pieprasīja termiņa pagarinājumu. 

8. VAS “Latvijas Pasts” noteica komisijas maksas palielinājumu 2019.gadā no 1,5 euro uz 3 

euro, tāpēc dome izbeidza līgumu par domes pakalpojumu iedzīvotājiem apmaksu pastā 

un noslēdza līgumu par maksājumu pieņemšanu veikalā “Maxima”, kur komisijas maksa 

ir 0,50 euro. Par jauno maksāšanas kārtību iedzīvotāji tiks informēti nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājumu paziņojumos. 

9. Ir apstiprināts domes pasākumu plāns 2019.gadam un sagatavots domes centralizēto 

iepirkumu plāna projekts 2019.gadam, ko paredzēts apstiprināt šā gada februārī. Ar 

2018.gada pasākumu plāna būtiskāko uzdevumu un iepirkumu plāna būtiskāko pasākumu 

izpildes rezultātiem deputāti tiek iepazīstināti sēdes laikā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par biedrības “Gaujas Partnerība” atskaiti 

 (I.Pērkone) 

Prezentācija (2.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Informatīvs ziņojums par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem baznīcas celtniecības vietas 

izvēlei 

 (A.Brūvers) 

Informatīvs ziņojums (3.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, J.JAKAITIS, E.ŠĒPERS, A.BRŪVERS, E.KĀPA, R.KUBULIŅŠ, 

P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.34.41 – 0.51.40] par: 

1. aptaujas rezultātiem un Ādažu Vissvētās Dievmātes “Ļaunu siržu Mīkstinātāja” ikonas 

pareizticīgo draudzes (turpmāk – draudze) vēlmi reliģiskas būves būvniecībai Ādažu 

novadā izmantot zemesgabalu Gaujas ielā 25 B; 

2. turpmāko draudzes un domes rīcību, nosakot vietu reliģiskas būves būvniecībai – 

ierosinājumu draudzei iesniegt domei iesniegumu par vietu reliģiskas būves 

būvniecībai Ādažu novadā un nepieciešamību izskatīt minēto jautājumu domes 

Attīstības komitejas sēdē; 

3. iespējamiem variantiem saistībā ar reliģiskas būves būvniecību: 1) iespēju mainīt 

draudzei piederošo zemesgabalu pret pašvaldībai piederošu, iepriekš veicot abu 

zemesgabalu novērtēšanu; 2) iespēju domei organizēt apbūves tiesību izsoli vai 

atsavināt zemesgabalu; 3) iespēju draudzei pārdot tai piederošu zemesgabalu un 

iegādāties izsoles ceļā zemesgabalu Gaujas ielā 25 B; 

4. priekšlikumu virzīt jautājumu izskatīšanai domes Attīstības komitejas sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Pieņemt informāciju zināšanai. 

2. Izskatīt jautājumu domes Attīstības komitejas sēdē, ja tiks saņemts draudzes 

iesniegums par iespēju reliģiskas būves būvniecībai Ādažu novadā izmantot 

pašvaldībai piederošo zemesgabalu Gaujas ielā 25 B. 

5.§ 

Par ES fondu un pašvaldību projektu izpildi 2018.gada ceturtajā ceturksnī 

 (M.Sprindžuks) 

ES fondu un pašvaldību projektu izpildes 2018.gada ceturtajā ceturksnī atskaite (4.pielikums). 

P.PULTRAKS, G.BOJĀRS, K.MIĶELSONE, J.NEILANDS, R.KUBULIŅŠ, 

M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.58.36 – 1.08.59] par: 

1. ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta (Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes energoefektivitātes paaugstināšana) ieviešanas gaitu, tai skaitā atkārtota 

iepirkuma izsludināšanu ar mērķi nodrošināt saimniecisku pieeju un izdevīgumu, kā 

arī nepieciešamību piešķirtā finansējuma saglabāšanai sasniegt rezultatīvos rādītājus 

norādītajā termiņā, kā arī par projekta Accelerate SUNShINE ieviešanas gaitā notikušo 

beneficiāru maiņu; 

2. plūdu un krasta erozijas risku samazināšanas projekta ieviešanu, tai skaitā 

kontroltāmes sagatavošanu un projekta īstenošanu kārtās, ES fondu finansējuma 

pārdali un informāciju, ka finansējuma nepiešķiršanas gadījumā domei būs jāpieņem 

lēmums par projekta tālāko īstenošanu. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

Plkst. 15.09 G.BOJĀRS atstāj sēdi. 

6.§ 

Par grāmatas “Senie Ādaži” nosaukuma maiņu 

 (K.Dāvidsone) 

Plkst. 15.09 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.4 “Par grāmatas “Senie Ādaži” nosaukuma maiņu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

7.§ 

Par administratīvā līguma papildināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par administratīvā līguma papildināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

8.§ 

Par nekustamā īpašuma “Luksti” detālplānojuma atcelšanu daļā 

 (S.Grīnbergs) 

Raimonds Groza (adrese: Duntes iela 28-179, Rīga LV-1005) savā 2018.gada 04.decembra  

iesniegumā (reģ. Nr.BV/7-4-7/18/1396) lūdz atcelt nekustamā īpašuma “Luksti” 

detālplānojumu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu Viršu ielā 13, Stapriņu ciemā (kad. 

apz. 8044 010 0141). 

R.GROZA, M.SPRINDŽUKS, S.GRĪNBERGS, E.ŠĒPERS, K.DĀVIDSONE, A.KEIŠA, 

G.BOJĀRS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.17.27 – 1.35.00] par: 
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1. iespēju apbūvēt nekustāmo īpašumu Viršu ielā 13, Stapriņu ciemā, jo īpašums saskaņā 

ar spēkā esošo Ādažu novada teritorijas plānojumu vairs neatrodas attīrīšanas iekārtu 

aizsargjoslā (saskaņā ar SIA “Ādažu Ūdens” 2018.gada 04.decembra vēstuli 

attīrīšanas iekārtas, kas atrodas blakus nekustāmajam īpašumam, dabā nefunkcionē, tās 

netiek un turpmāk arī netiks izmantotas, iekārtu demontāža paredzēta 2019.gadā); 

2. nekustamā īpašuma „Luksti” detālplānojuma atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo 

īpašumu Viršu ielā 13 vai detālplānojuma grozījumu uzsākšanu, kas paredz 

sabiedriskās apspriešanas veikšanu; 

3. priekšlikumu uzdot domes Būvvaldei, lai pamatotu funkcionālā zonējuma maiņu 

nekustamajā īpašumā Viršu ielā 13, izstrādāt nekustamā īpašuma “Luksti” 

detālplānojuma grozījumus īpašumā Viršu ielā 13. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), G.BOJĀRS (LZP), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.VERNERS (RA)), „pret” 

– nav, „atturas” – 1 (E.ŠĒPERS (LZS)), DOME NOLEMJ: 

Deleģēt domes Būvvaldei pieņemt lēmumu par detālplānojuma grozījumu izstrādi un 

darba uzdevuma izsniegšanu, tai skaitā grozījumu izstrādātāja pienākumu veikt publisko 

apspriešanu, lai informētu skarto nekustamo īpašumu īpašniekus par iecerētajiem 

detālplānojuma grozījumiem. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Bārdu 

ielā 3” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā 3 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Atspulga 

ielā 3” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Kažoči” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Kažoči”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Gaujiena” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Gaujiena”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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13.§ 

Par nekustamā īpašuma “Gundegas” sadalīšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par nekustamā īpašuma “Gundegas” sadalīšanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

14.§ 

Par finansējuma piešķiršanu sporta sacensību organizēšanai, dalībai sporta sacensībās 

un naudas balvām par izciliem sasniegumiem sportā 

 (A.Rozītis) 

Dome izskatīja 10 pieteikumus pašvaldības atbalsta saņemšanai sacensību rīkošanai  Ādažu 

novadā, kā arī 24 iesniegumus pašvaldības finanšu atbalsta saņemšanai iedzīvotāju un 

komandu atbalstam dalībai sporta sacensībās 2019.gadā. 

Pamatojoties uz 2017.gada 28.februāra nolikumu Nr.1 “Par Ādažu iedzīvotāju sporta 

finansiālo atbalstu un naudas balvām”, Sporta daļas vadītāja atzinumu un finanšu aprēķinu 

(pielikumi Nr.1, Nr.2 un Nr.3), likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, 

Sporta likuma 7.panta 5. un 6. punktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 

šā gada 08.janvāra un Finanšu komitejas šā gada 22.janvāra atzinumu,  

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

1. Atbalstīt finansējuma piešķiršanu: 

1.1. 10 sporta sacensību rīkošanai Ādažu novadā par kopējo summu 4200 euro; 

1.2. 22 sportistu un 2 biedrību dalībai sporta sacensībās par kopējo summu 5850 euro; 

1.3. naudas balvu izmaksai par izciliem sasniegumiem sportā 2019.gadā par kopējo 

summu 7350 euro. 

2. Iekļaut šī nolēmuma 1.punktā minēto finansējumu Sporta daļas 2019.gada budžeta 

projekta tāmē. 

15.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

15.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

SIA “Bancroft Land Investment”, juridiskā adrese: Brīvības iela 134-8, Rīga, LV-1012, 

valdes locekles Justin Wesley Bancroft 2018.gada 28.decembra iesniegto iesniegumu (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/18/3955) ar lūgumu izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā 

nekustamā īpašuma “Iļķeni”, Iļķene, Ādažu novads (kadastra Nr.80440060035), divus 

zemesgabalus 1,3132 ha kopplatībā. Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku 

apvidos” VI nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

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

Piekrist izsniegt SIA “Bancroft Land Investment”, reģistrācijas Nr.40103180363, 

izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā īpašuma “Iļķeni”, Iļķene, Ādažu 

nov. (kadastra Nr.80440060035), apbūvei paredzētos zemesgabalus (zemes vienību 

kadastra apzīmējumi 80440060035 un 80440060054) 1,3132 ha kopplatībā individuālo 

dzīvojamo māju apbūvei. 

16.§ 

Par Pļavu iela 13 zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par Pļavu iela 13 zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

17.§ 

Par nekustamā īpašuma “Atmatas” zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma “Atmatas” zemes piešķiršanu nomā” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

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

more quickly” 

 (I.Pērkone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par subsīdiju pilotēkai projektā “Save your bUildiNg by SavINg 

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

19.§ 

Par jaunu amata vietu izveidošanu un struktūras izmaiņām pašvaldības iestādēs 

2019.gadā 

 (L.Raiskuma) 

Plkst. 15.48 G.BOJĀRS atstāj sēdi. 

Plkst. 15.51 G.BOJĀRS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par izmaiņām domes amatu sarakstā” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

20.§ 

Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2019.gadā 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par” (P.BALZĀNS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 

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)), „pret” – nav, „atturas” – 1 (R.KUBULIŅŠ (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 

2019.gadā” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par kopšanas cirtes sagatavošanu 

 (R.Kubuliņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

22.§ 

Par telpām Ādažu Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai 

 (E.Kāpa) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par telpām Ādažu Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem domes 2018.gada 14.augusta lēmumā Nr.179 “Par apbūves tiesību 

nodibināšanu Gaujas iela 25B” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par grozījumiem domes 2018.gada 14.augusta lēmumā Nr.179 

“Par apbūves tiesību nodibināšanu Gaujas iela 25B”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Grozījumi  Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra  noteikumos Nr.12 “Par 

braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem Ādažu novadā” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.1 “Grozījumi  Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra  

noteikumos Nr.12 “Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtību skolēniem 

Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

25.§ 

Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas 

ielu un Vējupi 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas 

ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par aizņēmumu projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana 

Ādažu novadā” 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par aizņēmumu projektam “Vispārējās izglītības iestādes 

mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par pašvaldības 2019.gada budžeta projektu 

 (S.Mūze) 

A.KEIŠA, M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, E.ŠĒPERS, R.KUBULIŅŠ, S.MŪZE, 

J.NEILANDS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 2.03.43 – 2.25.34] par: 

1. plānotiem un esošiem aizņēmumu apjomiem; 

2. piešķirtā finansējuma ceļu un ietvju tīrīšanai izlietojuma kontroli un ceļu un ietvju 

stāvokli novadā; 

3. iedzīvotāju ienākumu nodokļa plānotiem ieņēmumiem; 

4. pašvaldības budžeta veidošanas principiem. 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2019 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2019.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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Plkst. 16.26 R.KUBULIŅŠ atstāj sēdi. 

28.§ 

Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā 

 (S.Vasiļevska) 

Lai nodrošinātu ēdināšanas pakalpojumu pieejamību skolēniem Ādažu vidusskolas 

sākumskolas ēkā Attekas ielā 16, Ādaži, Ādažu novads, un tās citu telpu efektīvu 

izmantošanu, ir nepieciešams noteikt minēto telpu nomas maksu. Ņemot vērā, ka ēka tiks 

nodota ekspluatācijā 2019.gada vasarā un telpu nomas maksas elementu faktiskās izmaksas 

pašlaik nav zināmas, tika veikta nomas maksas pielīdzināšana Ādažu novada administratīvā 

centra teritorijā esošas līdzīgas funkcionalitātes telpu nomas maksas vērtībai. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par telpu nomas maksu Ādažu vidusskolas sākumskolā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 7” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2019.gada februārī 

 (K.Dāvidsone) 

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

novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums) 74.punktu komiteju sēdes notiek ne 

retāk kā reizi mēnesī un nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad notiek domes sēdes, savukārt 

nolikuma 74.1.apakšpunkts nosaka, ka Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 

(turpmāk – komiteja) sēde notiek katra mēneša pirmajā otrdienā, plkst. 14.00.  

Komitejas priekšsēdētāja K.Dāvidsone informē, ka šā gada 05.februārī tai ir plānota attaisnota 

prombūtne. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 56.panta piekto daļu un 58.panta otro daļu,   

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

Sasaukt Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2019.gada 6.februārī. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.31. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


