
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 28.maijā                      Nr.13 

 

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 14 deputāti:  

J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), 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), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): M.SPRINDŽUKS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: G.DUNDURE, E.KĀPA, V.KUKK, D.MEDNIECE, S.MŪZE, 

A.PETSKOJS, G.PORIETIS, A.ROZĪTIS, N.RUBINA. 

citi: Ādažu vidusskolas direktore D.DUMPE, Ādažu  pašvaldības policijas priekšnieks 

O.FELDMANIS, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” vadītāja 

I.KUZŅECOVA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

P.BALZĀNS aicina apstiprināt domes šā gada 28.maija sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 28.maija sēdes darba kārtību. 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Par domes 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 

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

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 12.marta protokolā Nr.7 7§ “Par 

jaunu  grupu izveidi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti”. 

5. Par nekustamā īpašuma “Liepas” ietveršanu detālplānojumā  nekustamajam īpašumam 

“Oši”. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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6. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma apstiprināšanu. 

7. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Rīgas gatvē 

92. 

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Papardziedi”. 

9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā 3. 

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vējputni”. 

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

12. Par saistošo noteikumu “Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās” 

projektu. 

13. Par noteiktumu “Noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošu būvju klasifikāciju” projektu. 

14. Par zemes nomu reklāmas stenda izvietošanai Kanāla ielā. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

15. Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai. 

16. Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai. 

17. Par bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu SIA “Ādažu Ūdens” izmantotai 

telpai “Kadagas katlu mājā”. 

18. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

19. Par pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam. 

20. Par noteikumu “Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi” projektu. 

21. Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

videonovērošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes” projektu. 

22. Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2019”. 

23. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. 

24. Par vienošanās slēgšanu inženierkomunikāciju pārņemšanā un ielas izbūvē. 

V. Citi: 

25. Zemes jautājumi. 

26. Par atļauju futbola klubam “Ādaži” izvietot konteineru un futbola vārtus Ādažu 

stadiona teritorijā. 

27. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.277 “Par 

darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”. 

28. Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā. 

29. Par Ādažu vidusskolas direktora amatu. 

-Slēgtā daļa- 

30. Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti domes lēmumi: 

1.1. šā gada 26.marta lēmums Nr.58 “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas 

cenrādi īslaicīgai nomai un reklāmas objektu izvietošanai”; 

1.2. šā gada 09.aprīļa lēmums Nr.68 “Par  līguma slēgšanu Vārpu ielas seguma 

izbūvei”; 

1.3. šā gada 23.aprīļa lēmums Nr.83 “Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu 

pasākumā “Gaujas svētki Ādažos””. 

2. Zivju fonda padome piešķīra finansējumu projektam „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrāde Lilastes ezeram” (867,72 euro). 
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3. Nodarbinātības valsts aģentūra atbalstīja 3 bibliotekāra darba vietu izveidi skolēniem 

Ādažu novada bibliotēkā. 

4. Biedrība “Gaujas Partnerība” un Lauku atbalsta dienests neatbalstīja finansējuma 

piešķiršanu projektam “Pumpu trases labiekārtošana Ādažu novadā”, kas tika ierosināts 

ar domes šā gada 12.marta lēmumu Nr.42 “Par pumpu trases labiekārtošanu Ādažos”. 

5. Dome pieņēma Podnieku ielas gājēju celiņa apgaismojuma būvdarbus.  

6. Gaujas aizsargdambja teritorijas daļa tika nodota būvuzņēmējam būvdarbu veikšanai. 

7. Novada ciemos šā gada 04.maijā notika “Baltā galdauta” pasākumi. 

8. Domes organizēto radošo darbnīcu bērniem grupas ir pilnībā nokomplektētas un ir 

gatavas darbībai. 

9. Ir veikti visi sagatavošanās priekšdarbi novada svētku “Gaujas svētki Ādažos” sekmīgai 

norisei. Ir saņemts apstiprinājums, ka svētkos piedalīsies arī Dusheti pašvaldības 

(Gruzija) amatiermākslas kolektīvs. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par domes 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšanu 

 (G.Porietis) 

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” un Ministru kabineta 2010.gada 05.maija noteikumiem 

“Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”, pašvaldībai jāsagatavo un jāapstiprina 

publiskais pārskats par iepriekšējo gadu (turpmāk – pārskats) līdz kārtējā gada jūnija beigām. 

Informē, ka pārskats par 2018.gadu ir sagatavots un ierosina to apstiprināt. 

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

1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2018.gada publisko pārskatu. 

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību daļai: 

2.1. iesniegt pārskata saīsinātu eksemplāru Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai elektroniskā veidā un publicēt to domes tīmekļvietnē; 

2.2. izsniegt drukātu pārskata pilnu eksemplāru Ādažu novada bibliotēkai. 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 12.marta protokolā Nr.7 7§ “Par 

jaunu  grupu izveidi pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

 (I.Kuzņecova) 

Dome šā gada 12.marta ārkārtas sēdes protokola Nr.7 § 7 nolēmuma 1.1.punktā Kadagas 

pirmsskolas izglītības iestādei “Mežavēji” tika uzdots izveidot viena jaukta vecuma grupu 20 

civilpersonu bērniem (apvienot vadītāja vietnieka kabinetu, tehnisko telpu un dziedāšanas 

skolotāju darba kabinetu, kā arī izbūvēt garderobi 2.stāva gaiteņa galā). 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības 

bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu” IV nodaļas 19.punktu, kas nosaka, ka pakalpojuma sniedzējs ievēro 

šādu minimālo telpu platību (ja guļamtelpa apvienota ar grupas telpu, tad platību grupas telpā 

vienam bērnam aprēķina, atskaitot no telpas kopējās platības gultu aizņemto platību saliktā 

veidā, jaukta vecuma bērnu grupām platību nosaka atbilstoši vecākajai bērnu grupai) vienam 

bērnam: 

1. jaunākam par trim gadiem – grupas telpa 2,5 m2, guļamtelpa 1,8 m2; 

2. vecākam par trim gadiem – grupas telpa 3,0 m2, guļamtelpa 2,0 m2. 
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Pamatojoties uz Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 4.punktu, Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.716 

“Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu 

paraugiem” 3.punktu, Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 

“Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas 

īsteno pirmsskolas izglītības programmu” IV nodaļas 19.punktu, Izglītības, kultūras, sporta un 

sociālās komitejas šā gada 06.februāra un 05.marta atzinumiem,  

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

Veikt grozījumus domes šā gada 12.marta domes ārkārtas sēdes protokolā Nr.7 un 

izteikt tā 1.1.punktu šādā jaunā redakcijā: 

“KPII – 1 jaukta vecuma grupu 16 bērniem (apvienot vadītāja vietnieka kabinetu, 

tehnisko telpu un dziedāšanas skolotāju darba kabinetu, kā arī izbūvēt garderobi 

2.stāva gaiteņa galā).” 

4.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Lipsti” 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.88 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Riņķi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma “Liepas” ietveršanu detālplānojumā  nekustamajam īpašumam 

“Oši” 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.89 “Par nekustamā īpašuma “Liepas” ietveršanu detālplānojumā  

nekustamajam īpašumam “Oši”” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma apstiprināšanu 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.90 “Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B detālplānojuma 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 1 un Rīgas gatvē 

92 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.91 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Katlapu ielā 1 un Rīgas gatvē 92” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Papardziedi” 

 (A.Petskojs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.92 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Papardziedi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Atspulga ielā 3 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.93 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Atspulga ielā 3” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vējputni” 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.94 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Vējputni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Vējavārpas” 

 (A.Petskojs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.95 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Vējavārpas”” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par saistošo noteikumu “Par koku ciršanu mežā Ādažu novada ciemu teritorijās” 

projektu 

 (R.Kubuliņš) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.10/2019 “Par koku ciršanu mežā Ādažu novada 

ciemu teritorijās” un sagatavot tos parakstīšanai. 

13.§ 

Par noteiktumu “Noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 

apdraudošu būvju klasifikāciju” projektu 

 (D.Medniece) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.8 “Noteikumi par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 

drošību apdraudošu būvju klasifikāciju” un sagatavot tos parakstīšanai. 

14.§ 

Par zemes nomu reklāmas stenda izvietošanai Kanāla ielā 

 (N.Rubina) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.96 “Par zemes nomu reklāmas stenda izvietošanai Kanāla ielā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai 

 (N.Rubina) 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.97 “Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu 

konteineru novietošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai 

 (N.Rubina) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.98 “Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu atkritumu 

konteineru novietošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu SIA “Ādažu Ūdens” izmantotai 

telpai “Kadagas katlu mājā” 

 (N.Rubina) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.99 “Par bezatlīdzības lietošanas termiņa pagarināšanu SIA “Ādažu 

Ūdens” izmantotai telpai “Kadagas katlu mājā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (N.Rubina) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.100 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

19.§ 

Par pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam 

 (N.Rubina) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.101 “Par pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

20.§ 

Par noteikumu “Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi” projektu 

 (P.Balzāns) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.9 “Ādažu bibliotēkas lietošanas noteikumi” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

21.§ 

Par noteikumu “Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

videonovērošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes” projektu 

 (O.Feldmanis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.10 “Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas 

videonovērošanas sistēmas attīstības pamatnostādnes” un sagatavot tos parakstīšanai. 
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22.§ 

Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2019” 

 (G.Dundure) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.102 “Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju 

iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2019.gadam”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par vienošanās slēgšanu inženierkomunikāciju pārņemšanā un ielas izbūvē 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.103 “Par vienošanās slēgšanu inženierkomunikāciju pārņemšanā 

un ielas izbūvē” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

25.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

 

1. SIA “Alcom Property”,  juridiskā adrese: Zeltiņu iela 123-2, Mārupe, Mārupes novads, LV-

2167, valdes loceklis Aleksandrs Judins savā šā gada 23.maija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/19/1571) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā 1/10 domājamo daļu no 

nekustamā īpašuma “DUS Dūņezers”, Ādažu novads (kadastra Nr.80440010014), 

zemesgabala 0,0293 ha platībā. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos 

apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas 

prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

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

Piekrist izsniegt SIA “Alcom Property”, reģistrācijas Nr.50203173711, izziņu par 

domes piekrišanu iegūt īpašumā 1/10 (vienu desmito) domājamo daļu no nekustamā 

īpašuma “DUS Dūņezers”, Ādažu nov. (kadastra Nr.80440010014), zemesgabala 

(zemes vienību kadastra apzīmējums 80440010164) 0,0293 ha platībā, degvielas 

uzpildes stacijas uzturēšanai.  

 

2. Krievijas Federācijas pilsone T.I., (deklarētā adrese), savā šā gada 23.maija iesniegumā 

(reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1565) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, 

Ādaži, Ādažu novads, neapbūvēta zemesgabala 0,0693 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā 

saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu 

izskatīšanas kārtību. Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, 

pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI. nodaļas prasībām un 

30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone T.I., dzimusi (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Ādaži, Ādažu novads, zemesgabalu (kadastra 

apz.(numurs)) 0,0693 ha platībā, dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

3. Ukrainas pilsone J.K., (deklarētā adrese), savā šā gada 24.maija iesniegumā (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/19/1582) lūdz domes piekrišanu 1/2 domājamo daļu no nekustamā īpašuma 

(nosaukums) iela (numurs), Birznieki, Ādažu novads, apbūvēta zemesgabala 0,2575 ha platībā 

48/103 domājamām daļām reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā ar likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību. Izvērtējot domes 

rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, pamatojoties uz likuma “Par zemes 

privatizāciju lauku apvidos” VI. nodaļas prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas 

kārtību,  

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

Piekrist, ka Ukrainas pilsone J.K., dzimusi (dzimšanas dati), iegūst īpašumā 1/2 (vienu 

otro) domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Birznieki, 

Ādažu novads, kadastra numurs (numurs), zemesgabala (kadastra apz. (numurs)) 0,2575 

ha platībā, 48/103 domājamām daļām, dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

26.§ 

Par atļauju futbola klubam “Ādaži” izvietot konteineru un futbola vārtus Ādažu 

stadiona teritorijā 

 (A.Rozītis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.104 “Par atļauju FK Ādaži izvietot konteineru un futbola vārtus 

Ādažu stadiona teritorijā” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra lēmumā Nr.277 “Par 

darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei” 

 (V.Bulāns) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.105 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 

27.novembra lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu 

izstrādei”” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.106 “Par atkritumu apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par Ādažu vidusskolas direktora amatu 

 (L.Raiskuma, D.Dumpe) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.107 “Par Ādažu vidusskolas direktora amatu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

-Slēgtā daļa- 

30.§ 



 9 

Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.108 “Par sociālā dzīvokļa īres līguma termiņa pagarināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.06. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks       P.Balzāns 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


