
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 25.jūnijā                      Nr.14 

 

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 14 deputāti:  

J.BEĶERS (RA) (no plkst. 14.06), 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): P.BALZĀNS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: J.ANTONOVS, I.BĒRZIŅŠ, M.GRIEZNE, S.GRĪNBERGS, 

I.GRĪVIŅA, E.KĀPA, V.KUKK, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, A.ROZĪTIS, A.VAIVADE. 

citi: Ādažu Bāriņtiesas vadītāja U.ANDERSONE, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 

“Mežavēji” vadītājas vietniece O.BRŪVERE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina papildināt darba kārtību ar 31.jautājumu “Par grozījumiem Ādažu 

novada domes 2017.gada 26.septembra lēmumā Nr.220 “Par ugunsdrošību atbildīgo personu 

noteikšanu pašvaldības ēkās”’, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju. Aicina 

apstiprināt domes šā gada 25.jūnija sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 25.jūnija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

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

2. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

3. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par jauna darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Slejas” un “Jaunslejas” 

detālplānojumam. 

5. Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma apstiprināšanu. 

6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 5 

un Katlapu ielā 7. 

7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sudraba ielā 12. 

8. Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA “Veselība Pluss”. 

9. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumos Bērzu un Ziedu ielā. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

10. Zemes jautājumi. 

11. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

12. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

13. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumā. 

14. Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas finansēšanu. 

15. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 

pret publisku vietu Ādažu novadā”. 

16. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.30/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”. 

17. Par grozījumiem līgumā par telpu nomu Sociālā dienesta vajadzībām. 

18. Par grozījumiem 2017. gada 24.oktobra lēmumā Nr. 234 “Par maksas pakalpojumiem 

Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”. 

19. Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

nolikumā” projektu. 

20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.240 “Par 

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu”. 

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

“Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā”. 

22. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. 

V.Citi: 

23. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas amatpersonu un darbinieku darba samaksā. 

24. Par subsīdijām sportistu dalībai studentu 30. Pasaules Vasaras Universiādē. 

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vējavas ielas būvniecībai. 

26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Mežaparka celš 3. 

27. Par saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 „Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu”. 

28. Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi 

teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”. 

29. Par informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu 

reģistra. 

30. Par Izlītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas š.g. jūlija sēdi. 

31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 26.septembra lēmumā Nr.220 “Par 

ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās”  

– Slēgtā daļa – 

32. Par Bāriņtiesas darbu. 
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1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti domes lēmumi – šā gada 26.marta lēmums Nr.55 “Par nekustamā īpašuma 

“Lazdu iela 18A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības” un lēmums Nr.57 “Par Mazstapriņu 

ielas iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”, šā gada 9.aprīļa lēmums Nr.70 “Par 

sadraudzību ar Dusheti pašvaldību”, šā gada 23.aprīļa lēmums Nr.80 “Par grozījumiem 

2018.gada 4.septembra zemes nomas līgumā Nr.JUR 2018-09/604” un lēmums Nr.83 

“Par pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos””, kā 

arī šā gada 28.maija lēmums Nr.90 “Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25B 

detālplānojuma apstiprināšanu”, lēmums Nr.96 “Par zemes nomu reklāmas stenda 

izvietošanai Kanāla ielā”, lēmums Nr.97 “Par zemesgabalu nomas termiņa pagarināšanu 

atkritumu konteineru novietošanai”, lēmums Nr.98 “Par zemesgabalu nomas termiņa 

pagarināšanu atkritumu konteineru novietošanai”, lēmums Nr.99 “Par bezatlīdzības 

lietošanas termiņa pagarināšanu SIA “Ādažu Ūdens” izmantotai telpai “Kadagas katlu 

mājā””, lēmums Nr.101 “Par pasta indeksa maiņu Garkalnes ciemam”, lēmums Nr.102 

“Par projektu apstiprināšanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 

dvēseli 2019””, lēmums Nr.103 “Par  vienošanās slēgšanu  inženierkomunikāciju 

pārņemšanā un ielas izbūvē”, lēmums Nr.104 “Par atļauju FK “Ādaži” izvietot konteineru 

un futbola vārtus Ādažu stadiona teritorijā”, lēmums Nr.106 “Par atkritumu 

apsaimniekošanas maksu Ādažu novadā” un lēmums Nr.108 “Par sociālā dzīvokļa Alderi 

2-1 īres līguma termiņa pagarināšanu”. 

2. Netiks pildīts domes šā gada 26.februāra lēmums Nr.35 “Par dalību projektā „Florbola 

bortu iegāde Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai”” un šā gada 26.marta lēmums 

Nr.64 “Par dalību “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public Administration 2019” 

programmas projektā”, jo projektu kritēriju vērtēšanas rezultātā tie abi nesaņēma 

nepieciešamo punktu skaitu. 

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šā gada 14.jūnijā saskaņoja domes 

šā gada 28.maija saistošos noteikumus Nr.10/2019 “Par koku ciršanu mežā Ādažu novada 

ciemu teritorijās”. 

4. Ēdināšanas maksa Ādažu PII “Strautiņš” ar šā gada 1.jūliju būs 2,47 euro dienā (par 23 

centiem vairāk, nekā tas bija spēkā no 2017.gada), savukārt Kadagas PII “Mežavēji” ar 

2020.gada 1.janvāri tā būs 2,18 euro dienā (par 20 centiem vairāk, nekā tas bija spēkā no 

2017.gada). 

5. Ir pabeigti jaunās sākumskolas būvdarbi un atklāti vairāki defekti, kas būvuzņēmējam 

jānovērš tuvākajā laikā. Būvuzņēmējam tiks izsniegta domes pilnvara būvobjekta 

nodošanai ekspluatācijā Būvniecības valsts kontroles birojam. Paredzams, ka ēka tiks 

pieņemta ekspluatācijā līdz šā gada 1.augustam. 

6. Ādažu PII “Strautiņš” ēkā par 14207 euro tika pilnībā pārbūvēta ugusdrošības 

brīdināšanas sistēma (VUGD noteikts obligāts uzdevums) un veikts dzīvokļa “Alderi 2-

1” elektroapgādes remonts, kā arī  ūdensapgādes ierīkošana, kopā par 4408 euro.  

7. Dome risina aktuālu jautājumu par Ādažu PII “Strautiņš” siltināšanas būvdarbu izpildi un 

izmaksu precizēšanu, jo darbu gaitā tika atklāti būtiski ēkas jumta un pamatu defekti, kas 

netika konstatēti būvprojekta izstrādes gaitā. Puses paredz kompromisu, pārskatot visu 

darbu apjomus un izmaksas. 

8. Domes organizētajā konkursā “Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2019” ir saņemti 

divi projektu pieteikumi, notiek to izvērtēšana. 
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9. “Gaujas svētki Ādažos” bija vislabāk organizētais domes pasākums deviņu gadu laikā, 

kura sagatavošanā un norisē bez maksas iesaistījās daudzi uzņēmēji un brīvprātīgie palīgi. 

Viesmākslinieki un tehnisko sistēmu uzstādītāji atzīmēja svētku norišu izpildi kā vienu no 

labākajām valstī. 

10. Ar šā gada 1.jūniju par Ādažu PII “Strautiņš” vadītājas vietnieci ir iecelta Linda Cintiņa. 

11. Šā gada 27.jūnijā notiks mantu un atsevišķu mēbeļu pārvešana no Ādažu PII “Strautiņš” 

ēkas uz Ādažu vidusskolu. Pārvākšanās procesā piedalīsies un atbalstu sniegs Nacionālo 

bruņoto spēku karavīri. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

 (O.Brūvere) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.109 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē 

 (O.Brūvere) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.110 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē” un sagatavot to parakstīšanai. 

4.§ 

Par jauna darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu “Slejas” un 

“Jaunslejas” detālplānojumam 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.111 “Par jauna darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo 

īpašumu “Slejas” un “Jaunslejas” detālplānojumam” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 14.06 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.112 “Par nekustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Katlapu ielā 5 

un Katlapu ielā 7 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.113 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Katlapu ielā 5 un Katlapu ielā 7” un sagatavot to parakstīšanai. 
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7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Sudraba ielā 12 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.114 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Sudraba ielā 12” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar SIA “Veselība Pluss” 

 (E.Kāpa) 

Starp domi un SIA “Veselība Pluss” (turpmāk – SIA) 2018.gada 1.oktobrī tika noslēgts zemes 

nomas līgums JUR 2018-10/695 (turpmāk – līgums) par 110 m2 zemesgabala daļas “Kadagas 

centrs”, Kadaga, Ādažu novads nomu bez apbūves tiesībām pārvietojamās aptiekas un divu 

autostāvvietu izvietošanai. Līguma termiņš ir 2020.gada 1.jūlijs.    

SIA vienojās ar bijušās tirdzniecības ēkas “Kadaga 15” īpašnieku par telpu nomu aptiekas 

darbībai un pārvietojamās aptiekas vietā atradīsies stacionāra aptieka, tāpēc SIA lūdz veikt 

grozījumus līgumā, atļaujot iznomāto zemesgabalu izmantot piecu autostāvvietu izvietošanai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 

pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta “a” 

apakšpunktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 6.¹ panta 

pirmo daļu, Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija noteikumu Nr.350 “Publiskas personas 

zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi” 28. un 40.punktu, kā arī Attīstības komitejas šā 

gada 11.jūnija atzinumu,  

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

1. Veikt grozījumus līgumā un iznomāt SIA “Veselība Pluss” zemes vienības “Kadagas 

centrs”, Kadaga, Ādažu novads (kadastra apzīmējums 8044 005 0105), daļu 110 m2 

platībā piecu  autostāvvietu izvietošanai.  

2. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai viena mēneša laika sagatavot vienošanās 

projektu šī lēmuma 1.punkta izpildei un domes izpilddirektoram noslēgt minēto 

vienošanos. 

9.§ 

Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumos Bērzu un Ziedu ielā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.115 “Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju īpašumos Bērzu 

un Ziedu ielā” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Zemes jautājumi 

 (V.Kukk) 

10.1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

1. Baltkrievijas Republikas pilsone L.M., dzīvojoša: (adrese), savā šā gada 12.jūnija 

iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1756) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma 

(nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu novads, neapbūvēta zemesgabala 0,5175 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,  
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atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist, ka Baltkrievija Republikas pilsone L.M., (dzimšanas datums), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu novads, zemesgabalu 

(īpašuma kadastra Nr.(numurs), zemes vienības kadastra apz. (numurs)) 0,5175 ha 

platībā, dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

2. Baltkrievijas Republikas pilsone L.M., dzīvojoša: (adrese), savā šā gada 12.jūnija 

iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1756) lūdz domes piekrišanu nekustamā īpašuma 

(nosaukums) iela (numurs), Ādažu novads, neapbūvēta zemesgabala 0,5448 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: 

Piekrist, ka Baltkrievija Republikas pilsone L.M., (dzimšanas datums), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu novads, zemesgabalu 

(īpašuma kadastra Nr.(numurs), zemes vienības kadastra apz. (numurs)) 0,5448 ha 

platībā, dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai. 

3. Krievijas Federācijas pilsoņa P.R., deklarēta dzīvesvietas adrese: (adrese), pilnvarotā 

persona E.F. savā šā gada 15.maija un 10.jūnija iesniegumos (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1481 un 

Nr.ĀND/1-18/19/1720) lūdz izsniegt izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā 

īpašuma “(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu novads, zemesgabalu 0,0656 ha platībā. 

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 Krievijas Federācijas pilsonis P.R., (dzimšanas datums), iegūst īpašumā 

nekustamā īpašuma “(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu nov., apbūvei paredzēto 

zemesgabalu 0,0656 ha platībā (īpašuma kadastra (numurs), zemes vienības kadastra 

apz. (numurs)) sabiedriskās nozīmes objektu (atpūtas bāzes) apbūvei.  

11.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.116 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

12.§ 

Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.117 “Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku atalgojumā 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.118 “Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītības iestāžu 

darbinieku atalgojumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas finansēšanu 

 (I.Bērziņš) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.119 “Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas 

finansēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 26.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 

publisku vietu Ādažu novadā” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes 2019.gada 

26.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2019 „Nodeva par reklāmas izvietošanu 

publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

16.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.30/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.13/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 

22.augusta saistošajos noteikumos Nr.30/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības 

pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

17.§ 

Par grozījumiem līgumā par telpu nomu Sociālā dienesta vajadzībām 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.120 “Par grozījumiem līgumā par telpu nomu Sociālā dienesta 

vajadzībām” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par grozījumiem 2017. gada 24.oktobra lēmumā Nr. 234 “Par maksas pakalpojumiem 

Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā” 

 (E.Kāpa, J.Antonovs) 

Ierosina papildināt pakalpojumu maksu Baltezera kapos ar samaksu par autotransporta 

iebraukšanu kapsētas teritorijā mirušas personas apbedīšanai (vienas iebraukšanas reizei), 

nosakot to 20 euro vērtībā. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par” (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), K.SAVICKA (RA), 

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

(RA)), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.121 “Par grozījumiem 2017. gada 24.oktobra lēmumā Nr. 234 

“Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

19.§ 

Par nolikuma “Grozījumi Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

nolikumā” projektu 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt nolikumu Nr.13 “Grozījumi Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisijas nolikumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra lēmumā Nr.240 “Par 

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.122 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra 

lēmumā Nr.240 “Par Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas 

izveidošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

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

“Darbinieku atlases kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt noteikumus Nr.11 “Grozījumi Ādažu novada domes 2016.gada 23.augusta 

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

tos parakstīšanai. 

22.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā 

 (A.Vaivade) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.14/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

23.§ 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas amatpersonu un darbinieku darba samaksā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.123 “Par izmaiņām Ādažu vidusskolas amatpersonu un darbinieku 

darba samaksā” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par subsīdijām sportistu dalībai studentu 30. Pasaules Vasaras Universiādē 

 (A.Rozītis) 

Latvijas Augstskolu sporta savienība savos šā gada 17.jūnija iesniegumos (reģ. Nr.ĀND/1-

18/19/1782 un Nr.ĀND/1-18/19/1783) lūdz finansiālo atbalstu sportistu Evijas Šēferes 
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(vieglatlētika) un Renāra Birkāna (basketbols) dalībai studentu 30. Pasaules Vasaras 

Universiādē, Neapole (Itālija) š.g. 3.–14.jūlijā. 

Dome var piešķirt subsīdiju sportistu dalību sacensībās tikai kārtībā, kāda noteikta domes šā 

gada 23.aprīļa nolikumā Nr.9 “Par subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā” 

(turpmāk – nolikums). Subsīdiju piešķir no domes Sporta daļas budžeta tāmes līdzekļiem. 

Saskaņā ar domes šā gada 29.janvāra sēdes protokolu Nr.2, E.Šēferei tika piešķirts domes 

atbalsts 200 euro apmērā minētajā pasākumā. Sportists R.Birkāns atbilst iepriekš minētajā 

nolikumā noteiktajām prasībām un var saņemt domes subsīdiju 500 euro apmērā. Atšķirība 

subsīdiju apmērā ir pamatota ar to, ka subsīdijas apmēru 2019.gada sākumā noteica saskaņā ar 

iepriekš spēkā esošiem noteikumiem, kas šobrīd ir zaudējuši spēku. 

Saskaņā ar domes šā gada 29.janvāra sēdes protokolu Nr.2 tika atbalstīta subsīdija 450 euro 

apmērā biedrībai “Attīstības parks” ziemas motokrosa organizēšanai un 200 euro apmērā – 

U.Circeņa dalībai FIPSed Pasaules čempionātā spiningošanā no krasta, taču abos gadījumos 

subsīdija netika izmantota, jo minētās sacensības nenotika. Tādejādi, domes Sporta daļas 

budžetā ir finanšu līdzekļu ekonomija 650 euro apmērā, ko ir lietderīgi un samērīgi piešķirt 

proporcionālās daļas abiem sportistiem.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Sporta likuma 

7.panta 5. un 6.punktu, domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumu Nr.9 “Par subsīdijām un naudas 

balvām sportam Ādažu novadā”, 

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

1. Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu dalībai studentu 30. Pasaules Vasaras Universiādē šā 

gada 3.–14.jūlijā Neapolē (Itālijā): 

1.1. Renāram Birkānam – 425 euro; 

1.2. Evijai Šēferei – 225 euro. 

2. Uzdot domes Sporta daļas vadītājam A.Rozītim organizēt subsīdiju izmaksu un 

izlietošanas kontroli  atbilstoši domes 2019.gada 23.aprīļa nolikumā Nr.9 “Par 

subsīdijām un naudas balvām sportam Ādažu novadā” noteiktajam.  

25.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vējavas ielas būvniecībai 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.124 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vējavas 

ielas būvniecībai” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu Mežaparka celš 3 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.125 “Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 3” izsoles rezultātu 

apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par saistošajiem noteikumiem Nr.3/2019 „Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai 

piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu” 

 (V.Kukk) 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) šā gada 15.aprīļa 

atzinumā Nr.1-18/3407 (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1179) un šā gada 17.maija vēstulē Nr.1-

18/4696 (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1514) par domes 2019.gada 26.februāra saistošajiem 
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noteikumiem Nr.3/2019 “Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu 

zemesgabalu nomas maksu” (turpmāk – noteikumi) lūdz tos precizēt atbilstoši VARAM 

komentāriem. 

Izvērtējot augstāk minēto iesniegumu un vēstuli, dome konstatē, ka nav nepieciešams precizēt 

noteikumu redakciju atbilstoši VARAM atzinumam un ieteikumiem.     

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

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

1. Neveikt grozījumus domes 2019.gada 26.februāra saistošos noteikumus Nr.3/2019 

„Par Ādažu novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu 

nomas maksu” 

2. Lēmumu triju darba dienu laikā pēc tā parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijai. 

28.§ 

Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi 

teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi” 

 (I.Grīviņa) 

M.SPRINDŽUKS, I.GRĪVIŅA, K.DĀVIDSONE, R.KUBULIŅŠ, G.BOJĀRS debatē [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.50.51 – 1.08.51] par: 

1. ielu shēmu un adresācijas piederību ielām lokālplānojuma teritorijā (1.pielikums); 

2. ielu virziena un platuma noteikšanu; 

3. ierosinājumu ielu adresācijas piešķiršanā konsultēties ar minēto ielu iedzīvotājiem. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.126 “Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par 

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

Vējupi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu 

reģistra 

 (M.Griezne) 

Likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” (turpmāk – likums) 9.panta pirmā 

daļa nosaka, ka masu informācijas līdzekļus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs 

un ierakstus masu informācijas līdzekļu reģistrā (turpmāk – reģistrs) izdara Uzņēmumu 

reģistra valsts notārs uz ieinteresētās personas pieteikuma, tiesas nolēmuma vai citas 

kompetentas valsts institūcijas (amatpersonas) lēmuma pamata, bet likuma 2.panta otrā daļa 

nosaka, ka likuma noteikumi neattiecas uz pašvaldību informatīvajiem izdevumiem. Ādažu 

novada pašvaldības laikraksts “Ādažu Vēstis” tika iekļauts reģistrā 2000.gada 16.martā, 

reģistrācijas Nr. 000702440. Domes 2018.gada 23.janvāra saistošie noteikumi Nr.2/2018  

“Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 “Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” noteica, ka pašvaldības oficiālais laikraksts ir informatīvais 

izdevums  “Ādažu Vēstis”, līdz ar to tas nav masu informācijas līdzeklis un nav iekļaujams 

reģistrā.  

Pamatojoties uz likuma “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 2.panta otro daļu 

un 9.1 panta otro daļu,  

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

1. Izslēgt no reģistra Ādažu novada pašvaldības informatīvo izdevumu “Ādažu Vēstis”, 

reģistrācijas Nr.000702727.  
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2. Uzdot domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājai M.Grieznei iesniegt pieteikumu 

Uzņēmumu reģistrā par Ādažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Ādažu 

Vēstis” izslēgšanu no reģistra.  

3. Domes Grāmatvedības daļas vadītājai A.Vaivadei organizēt Uzņēmumu reģistra 

noteiktās nodevas apmaksu 14,23 euro apmērā no domes Sabiedrisko attiecību daļas 

šā gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK – 2239).  

30.§ 

Par Izlītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas šā gada jūlija sēdi 

 (K.Dāvidsone) 

Saskaņā ar 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 2.jūlijā tai ir plānota attaisnota 

prombūtne. 

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

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

Sasaukt Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdi 2019.gada 5.jūlijā plkst. 

12.00. 

31.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 26.septembra lēmumā Nr.220 “Par 

ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās” 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.127 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 26.09.2017. lēmumā 

Nr.220 “Par ugunsdrošību atbildīgo personu noteikšanu pašvaldības ēkās”” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

– Slēgtā daļa – 

32.§ 

Par Bāriņtiesas darbu 

 (M.Sprindžuks, U.Andersone) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.46. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


