
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 23.aprīlī                      Nr.10 

 

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) (no plkst. 14.01), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-

ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA) (no plkst. 

14.18), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA) (no plkst. 14.01). 

Sēdē piedalās:  

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

K.MIĶELSONE, S.MŪZE, G.PORIETIS, A.ROZĪTIS, A.SPRICIS, A.VAIVADE, 

I.ZANDERE. 

citi: Ādažu Bāriņtiesas priekšsēdētāja U.ANDERSONE, Ādažu Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja A.BLAŽEVIČA, PSIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis A.DUNDURS, PSIA “Ādažu 

Namsaimnieks” valdes loceklis J.KRŪZE, Ādažu pašvaldības policijas vecākā inspektore 

I.MEIJA, PSIA “Ādažu Slimnīca” valdes loceklis P.PULTRAKS, Ādažu pašvaldības policijas 

vecākais inspektors I.SALCĒVIČS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 36.jautājumu “Par grozījumiem 

2019.gada 19.februāra lēmumā Nr.25 “Par dalību projektā “Multifunkcionālas sporta arēnas 

un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos””, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerācijas secību. 

Aicina apstiprināt domes šā gada 23.aprīļa sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 23.aprīļa sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par PSIA “Ādažu Namsaimnieks” uzdoto uzdevumu izpildi 2018.gadā. 

3. Par PSIA “Ādažu Ūdens” uzdoto uzdevumu izpildi 2018.gadā. 

4. Par PSIA “Ādažu Slimnīca” uzdoto uzdevumu izpildi 2018.gadā. 

5. Par pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildi domes kapitālsabiedrībās 2018.gadā. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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6. Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas informatīvs ziņojums. 

7. Ādažu novada Bāriņtiesas informatīvs ziņojums. 

8. Par ES fondu un pašvaldības projektu ieviešanas izpildi 2019.gada I ceturksnī. 

9. Par pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību Ādažu novadā. 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

10. Par pašvaldības nozīmes ielu un ceļu sarakstu. 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Riņķi”. 

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

13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Baltezera ielā 27, 29 un 35. 

14. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Katlapu ceļi 6” un “Centra 

attīrīšanas ietaises”. 

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

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 

22A un Draudzības ielā 24. 

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3. 

18. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejupes A”. 

19. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18. 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

20. Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma apstiprināšanu. 

21. Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra zemes nomas līgumā Nr.JUR 2018-09/604. 

22. Par nolikuma “Par subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā” projektu. 

23. Par atvieglojuma piemērošanu biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība”. 

24. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. 

25. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.aprīļa nolikumā Nr.8 “Saulkrastu 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”. 

26. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

27. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta noteikumos Nr.8 

“Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā”. 

28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”. 

29. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra nolikumā Nr.2 “Ādažu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums”. 

30. Par Ādažu novada domes noteikumu “Videonovērošanas sistēmas lietošanas 

noteikumi” projektu. 

31. Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu Ādažu novada 

domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” projektu. 

32. Par pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem. 

 

IV. Citi: 

33. Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”. 

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

„Ādažu novada pašvaldības nolikums”. 

35. Par Ādažu novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu. 

36. Par grozījumiem 2019.gada 19.februāra lēmumā Nr.25 “Par dalību projektā 

“Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”. 

-Slēgtā daļa- 

37. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā. 

Plkst. 14.01 G.BOJĀRS un E.VERNERS piedalās sēdē. 
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1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti domes lēmumi: 

1.1. 2016.gada 27.decembra lēmums Nr.252 “Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā 

bez atlīdzības”; 

1.2. šā gada 19.februāra lēmums Nr.25 “Par dalību projektā “Multifunkcionālas sporta 

arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”; 

1.3. šā gada 26.februāra lēmums Nr.35 “Par dalību projektā “Florbola bortu iegāde 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai”; 

1.4. šā gada 12.marta lēmums Nr.41 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomas 

maksu pasākumā  “Gaujas svētki Ādažos””; 

1.5. šā gada 26.marta lēmums Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-

2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju”, lēmums Nr.54 “Par telpu 

nomu Ādažu Sociālā dienesta vajadzībām”, lēmums Nr.63 “Par dalību projektā 

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lilastes ezeram”, lēmums 

Nr.65 “Par  zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību nodibināšanu”, lēmums 

Nr.66 “Par grāmatas “Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni” pārdošanas cenu un 

sadali”; 

1.6. šā gada 09.aprīļa lēmums Nr.67 “Par sadarbības līgumu vides objekta “Dzīvo sapņu 

dārzs” ierīkošanai”. 

2. Zivju fonda padome piešķīra finansējumu projektam „Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Vējupē” (358,46 euro), projektam „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Mazajā Baltezerā” (1806,65 euro), un projektam „Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Lielajā Baltezerā” (2007,39 euro). Projekts „Zivju resursu pavairošana Ādažu 

novada Dūņezerā” netika vērtēts, jo zandarta krājumu apjoms Dūņezerā ir vērtējams kā 

labs un ezerā ir izveidojusies pašatražojoša populācija. 

3. Šā gada 12.aprīlī tika parakstīts līgums par būvdarbu uzsākšanu plūdu un krasta risku 

apdraudējumu novēršanai, paredzot līdz 2021.gada 01.jūnijam veikt Ādažu 

aizsargdambja atjaunošanu no autoceļa A1 līdz sūkņu stacijai “Kārkli”, sūkņu stacijas 

pārbūvi un Gaujas kreisā krasta nostiprināšanu. 

4. Šā gada 14.aprīlī notika Ādažu MTB velomaratons, ko organizēja domes Sporta daļa 

sadarbībā ar biedrību “Ādaži Velo” un SIA “ZZK”. Šogad bija 570 dalībnieki (pirms 

gada – 420). 

5. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments šā gada 07.martā pārbaudīja domes 

Dzimtsarakstu nodaļas darbu tiesību aktu ievērošanā un 29.martā sniedza uzziņu, ka 

darbs kopumā vērtējams labi. 

6. Latvijas Nacionālā bibliotēka atzinīgi novērtēja domes grāmatu “Ādaži. Pagātnes dialogs 

ar tagadni” un pieprasīja vēl papildu 6 eksemplārus iekļaušanai starptautiskajā grāmatu 

apmaiņas fondā. 

7. Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” nodeva būvniekam SIA “Riga 

rent” būvobjektu Gaujas-Baltezera kanāla pārbūvei. Kanāla atjaunošana tiks veikta līdz 

2020.gada beigām. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par PSIA “Ādažu Namsaimnieks” uzdoto uzdevumu izpildi 2018.gadā 

 (J.Krūze) 

Prezentācija (1.pielikums). 
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A.KEIŠA pauž viedokli par dzīvojamās mājas Pirmajā ielā 29, Ādažos, siltināšanas darbu 

nekvalitatīvu izpildi un termiņu neievērošanu.  

J.KRŪZE skaidro, ka siltināšanas darbu veicošs uzņēmums ir maksātnespējīgs, tam tika 

izmaksāta summa proporcionāli paveiktiem darbiem. Tika organizēts jauns iepirkums par 

atlikušo summu pabeigt dzīvojamās mājas siltināšanas darbus un iepirkumā uzvarējušais 

uzņēmums apņemas to izdarīt noteiktajā termiņā un kvalitātē. Pauž viedokli, ka dzīvojamās 

mājas siltināšanas rezultātā iedzīvotāji saņems pakalpojumu apmierinošā kvalitātē. 

Plkst. 14.18 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par PSIA “Ādažu Ūdens” uzdoto uzdevumu izpildi 2018.gadā 

 (A.Dundurs) 

Prezentācija (2.pielikums). 

E.ŠĒPERS lūdz informēt par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu 

paaugstināšanu. 

A.DUNDURS skaidro, ka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi netika pārskatīti 

kopš PSIA dibināšanas (20 gadus), tarifu paaugstināšanas plāns ir iesniegt saskaņošanai 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par PSIA “Ādažu Slimnīca” uzdoto uzdevumu izpildi 2018.gadā 

 (A.Dundurs) 

Prezentācija (3.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

5.§ 

Par pašvaldības uzdoto uzdevumu izpildi domes kapitālsabiedrībās 2018.gadā 

 (M.Sprindžuks) 

Prezentācija (4.pielikums). 

R.KUBULIŅŠ, P.PULTRAKS, P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, J.KRŪZE debatē [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.37.23 – 0.42.36] par: 

1. iespēju Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi “Strautiņš” (turpmāk – ĀPII) pieslēgt 

centralizētajai siltumapgādes sistēmai; 

2. pašvaldības iestādēm, ko plānots pieslēgt centralizētajai siltumapgādes sistēmai: ēka 

Gaujas ielā 16, Ādažu slimnīca, deinstitucionalizācijas centrs, jaunā skola; 

3. pašvaldības iestāžu siltināšanu un siltuma taupīšanas finansiāliem ieguvumiem. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

6.§ 

Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas informatīvs ziņojums 

 (A.Blaževiča) 
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Prezentācija (5.pielikums). 

Plkst. 15.02 J.BEĶERS atstāj sēdi. 

Plkst. 15.04 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

7.§ 

Ādažu novada Bāriņtiesas informatīvs ziņojums 

 (U.Andersone) 

Prezentācija (6.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

8.§ 

Par ES fondu un pašvaldības projektu ieviešanas izpildi 2019.gada I ceturksnī 

 (M.Sprindžuks) 

Prezentācija (7.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

9.§ 

Par pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību Ādažu novadā 

 (K.Miķelsone) 

Prezentācija (8.pielikums). 

M.SPRINDŽUKS, K.MIĶELSONE, J.BEĶERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

1.38.12 – 1.44.57] par: 

1. iespēju uzsākt sarunas ar Aizsardzības ministriju par nepieciešamību uzsākt Kadagas 

pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” paplašināšanu, būvējot otru korpusu, kā arī 

iespēju būvēt jaunu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi Kadagā vai Podniekos; 

2. ierosinājumu, investoriem būvējot jaunas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, paredzēt 

iespēju iesaistīties pirmsskolas izglītības iestāžu jautājumu risināšanā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

10.§ 

Par pašvaldības nozīmes ielu un ceļu sarakstu 

 (A.Brūvers) 

Dome ar savu 2018.gada 27.decembra lēmumu Nr.28 “Par Nekustamā īpašuma lietošanas un 

apsaimniekošanas līguma Nr. JUR 2018-02/113 termiņa pagarināšanu” uzdeva domes 

Saimniecības un infrastruktūras daļai sagatavot priekšlikumus par pašvaldības nozīmes ielu 

un ceļu noteikšanu.  

Zemes pārvaldības likuma 8.1 pants nosaka, ka pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā 

īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteikts sabiedrības 

interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un 

tiesības ikvienam to izmantot. Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka 

pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā. Pašvaldības nozīmes ielas statusu 

pašvaldība var piešķirt ar atsevišķu administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums. 
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Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju 

viedokli, kuru zemes robežās atrodas pašvaldības nozīmes iela. 

Domes Saimniecības un infrastruktūras daļa apzināja privātpersonām piederošās ielas un 

ceļus Ādažu novada administratīvajā teritorijā un sagatavoja ielu un ceļu sarakstu, kuriem 

varētu piešķirt pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas statusu. 

Ņemot vērā, ka pašvaldības teritorijas plānojuma dokumentos nav noteikti pašvaldības 

nozīmes ceļi un ielas, dome šādu statusu var noteikt tikai ar administratīvu aktu.     

Pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta otro daļu un Attīstības komitejas šā gada 

09.aprīļa sēdes atzinumu,  

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

1. Atbalstīt pašvaldības nozīmes ielu un ceļu statusa noteikšanu privātpersonām 

piederošām ielām un ceļiem saskaņā ar pielikumu Nr.9. 

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai:  

2.1. līdz šā gada 01.jūlijam noskaidrot to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju 

viedokli, kuru zemes robežās atrodas iela vai ceļš, kuram paredzēts noteikt 

pašvaldības nozīmes ielas vai ceļa statusu; 

2.2. pēc zemes īpašnieku viedokļa noskaidrošanas sagatavot domes lēmuma projektu 

par pašvaldības ceļu un ielu sarakstu apstiprināšanu.  

3. Lēmuma izpildes kontroli veikt domes izpilddirektoram.      

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Riņķi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.71 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Riņķi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ezerdūņi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.72 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Ezerdūņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Baltezera ielā 27, 29 un 35 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.73 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Baltezera ielā 27, 29 un 35” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Katlapu ceļi 6” un “Centra 

attīrīšanas ietaises” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.74 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Katlapu ceļi 6” un “Centra attīrīšanas ietaises”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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15.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Asteres” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.75 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Asteres”” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Draudzības ielā 

22A un Draudzības ielā 24 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.76 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Draudzības ielā 22A un Draudzības ielā 24” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 3 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.77 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Bārdu ielā 3” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Lejupes A” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.78 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Lejupes A”” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Vēja ielā 18 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.79 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Vēja ielā 18” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

M.SPRINDŽUKS ierosina atlikt jautājuma izskatīšanu, pamatojoties uz V.BULĀNA lūgumu 

precizēt lēmuma projektu atbilstoši domes Attīstības komitejas šā gada 09.aprīļa sēdes 

atzinumam. 

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

21.§ 

Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra zemes nomas līgumā Nr.JUR 2018-09/604 

 (A.Brūvers) 

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



 8 

Pieņemt lēmumu Nr.80 “Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra zemes nomas līgumā 

Nr.JUR 2018-09/604” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par nolikuma “Par subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā” projektu 

 (A.Rozītis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.9 “Par subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par atvieglojuma piemērošanu biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība” 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.81 “Par atvieglojuma piemērošanu biedrībai “Ādažu novada 

pensionāru biedrība”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 

“Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 

 (I.Meija) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 

29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības 

saistošie noteikumi”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

25.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 24.aprīļa nolikumā Nr.8 “Saulkrastu 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums” 

 (I.Salcēvičs) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.10 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018.gada 24.aprīļa 

nolikumā Nr.8 “Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas 

nolikums”” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par atvieglojuma piemērošanu biedrībai “Ādažu novada pensionāru biedrība” 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.82 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

27.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta noteikumos Nr.8 

“Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.5 “Grozījumi Ādažu novada domes 23.08.2016. noteikumos 

Nr.8 “Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 
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28.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra noteikumos Nr.11 

“Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.6 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra 

noteikumos Nr.11 “Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 28.februāra nolikumā Nr.2 “Ādažu 

novada pašvaldības Iepirkumu komisijas nolikums” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.11 “Grozījums Ādažu novada domes 28.02.2017. nolikumā Nr.2 

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

parakstīšanai. 

30.§ 

Par Ādažu novada domes noteikumu “Videonovērošanas sistēmas lietošanas noteikumi” 

projektu 

 (I.Zandere) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.7 “Videonovērošanas sistēmas lietošanas noteikumi” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

31.§ 

Par Ādažu novada domes saistošo noteikumu “Par līdzfinansējumu Ādažu novada 

domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” projektu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.7/2019 “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” un sagatavot tos parakstīšanai. 

32.§ 

Par pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.8/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

noteikumos Nr.1/2019 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

33.§ 

Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos” 

 (A.Spricis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā 

“Gaujas svētki Ādažos”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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34.§ 

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

“Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.9/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 

20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un 

sagatavot tos parakstīšanai. 

35.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.84 “Par Ādažu novada pašvaldības 2018.gada pārskata 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

36.§ 

Par grozījumiem 2019.gada 19.februāra lēmumā Nr.25 “Par dalību projektā 

“Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos” 

 (I.Grīviņa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.85 “Par grozījumiem 2019.gada 19.februāra lēmumā Nr.25 “Par 

dalību projektā “Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana Ādažos”” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

37.§ 

Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā 

 (I.Grīviņa) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par” (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), K.SAVICKA (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA)), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.86 “Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.36. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


