
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 26.martā                      Nr.8 

 

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 11 deputāti:  

J.BEĶERS (RA) (no plkst. 14.02), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA) (no plkst. 14.19), K.SAVICKA (RA), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), J.NEILANDS (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, A.BRŪVERS, M.GRIEZNE, S.GRĪNBERGS, 

I.HENILANE, N.KRASNOVA, K.MIĶELSONE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, N.RUBINA, 

A.SPRICIS. 

Citi: Ādažu novada Bibliotēkas vadītāja M.DZIRNIECE, Ādažu novada Bibliotēkas 

informācijas speciāliste K.OGORODŅIKOVA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

P.BALZĀNS ierosina papildināt darba kārtību ar 6.jautājumu “Par Gaujas svētkiem”, attiecīgi 

mainot pārējo jautājumu numerāciju, un svītrot no darba kārtības 15.jautājumu “Par nacionālo 

interešu objekta statusa noteikšanu”, attiecīgi mainot pārējo jautājumu numerāciju. Aicina 

apstiprināt domes šā gada 26.marta sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 26.marta sēdes darba kārtību. 

Plkst. 14.02 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

2. Ādažu Bibliotēkas informatīvs ziņojums. 

3. Par pašvaldības rīcības alternatīvām un to ietekmi uz budžetu Ādažu vidusskolas 

jaunās ēkas būvdarbu aizkavējumu gadījumā. 

4. Atskaite par projekta “Accelerate Sunshine” īstenošanu. 

5. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbību. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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6. Par Gaujas svētkiem. 

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

7. Par nolikumu “Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums”. 

III. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

8. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Puķu ielā 15. 

9. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Papardes”. 

10. Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā “Irbes” zemes ierīcības projekta apstiprināšana. 

11. Par nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma 

apstiprināšanu. 

IV. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

12. Par Garkalnes ciema teritorijas labiekārtošanu. 

13. Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšanu . 

14. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 25B un 

“Silēni”. 

15. Par Attīstības programmas (2016-2022) Uzraudzības ziņojumu par 2018.gadu. 

16. Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju. 

17. Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 

18. Par telpu nomu Ādažu Sociālā dienesta vajadzībām. 

19. Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.199 “Par nomas maksu telpām 

pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos”. 

20. Par nekustamā īpašuma “Lazdu iela 18A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības. 

21.  Par Mazstapriņu ielas iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. 

22. Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas cenrādi īslaicīgai nomai un reklāmas 

objektu izvietošanai. 

23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem. 

24. Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā. 

25. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā. 

26. Par nolikuma “Licencētās makšķerēšanas kārtība Lielajā Baltezerā, Mazajā Baltezerā, 

Dūņezerā un Vējupē” projektu. 

27. Par nolikuma “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” projektu. 

28. Par nolikuma “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2019” 

nolikums” projektu. 

 Citi: 

29. Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par kopšanas 

cirtes sagatavošanu. 

30. Par grozījumiem domes 27.11.2018. lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi 

autostāvvietu risinājumu izstrādei”. 

31. Par dalību projektā “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lilastes 

ezeram”. 

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

programmas projektā. 

33. Par  zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību nodibināšanu. 

34. Par grāmatas “Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni” pārdošanas cenu un sadali. 



 3 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Izpildīti šādi domes lēmumi: 

1.1. 2018.gada 27.decembra lēmums Nr.293 “Par grāmatas “Senie Ādaži” materiālu 

iegādi un izdošanu” un lēmums Nr.303 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2018.gada 29.maija lēmumā Nr.131 “Par Rīgas plānošanas reģiona 

deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas 

saskaņošanu”” – daļā par pieteikuma iesniegšanu CFLA; 

1.2. šā gada 29.janvāra lēmums Nr.5 “Par administratīvā līguma papildināšanu”, 

lēmums Nr.16 “Par telpām Ādažu Sociālā dienesta darbības nodrošināšanai” un 

lēmums Nr.19 “Par aizņēmumu projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību 

vides uzlabošana Ādažu novadā”” – daļā par aizņēmuma līguma noslēgšanu ar 

Valsts kasi; 

1.3. šā gada 19.februāra lēmums Nr.24 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta 

programmā” – daļā par pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā; 

1.4. šā gada 26.februāra domes sēdes protokola Nr.6 16.§ “Par ģeneratora nomu PSIA 

“Ādažu slimnīca”” un 29.§ “Par iepirkuma “Atkārtots iepirkums - Sadzīves 

atkritumu apsaimniekošana” pārtraukšanu”.   

2. Nav izpildīts domes 2018.gada 27.novembra lēmums Nr.277 “Par darba grupas izveidi 

autostāvvietu risinājumu izstrādei” un šā gada 29.janvāra lēmums Nr.15 “Par kopšanas 

cirtes sagatavošanu”. Abos gadījumos domei lūgts izpildes termiņa pagarinājums. 

3. Dome saņēma 2000 grāmatas “Senie Ādaži” un tās tiks izlietotas domes noteiktā kārtībā. 

4. Ādažu novada iedzīvotāju grupas projekts “Šūpoles Alderu parkā” ieguva 3.vietu Rīgas 

plānošanas reģionā pašvaldību apvienības “Sabiedrības ar dvēseli – Latvija” 2018.gada 

rezultātu novērtējumā. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

  2.§ 

Ādažu Bibliotēkas informatīvs ziņojums 

 (M.Dzirniece, K.Ogorodņikova) 

Prezentācija (1.pielikums). 

Plkst. 14.19 L.PUMPURE piedalās sēdē. 

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA pateicas Ādažu novada Bibliotēkai par profesionāli 

organizētajiem pasākumiem, vienlaikus izsaka nožēlu par Bibliotēkas atrašanos 2.stāvā 

(apgrūtināta piekļuve cilvēkiem ar kustības traucējumiem). 

G.PORIETIS atzinīgi novērtē Bibliotēkas attīstību Ziemeļeiropas bibliotēku virzienā, 

pārveidojot Bibliotēku ne tikai par grāmatu krātuvi un lasītavu, bet par sociālās saskarsmes 

vietu, kā arī izsaka pateicību Bibliotēkas darbiniekiem par iniciatīvu un kvalitatīvu 

pienesumu, kas nodrošināja lasītāju skaita straujo pieaugumu (1/3 no jauniem lasītājiem ir 

skolas vecuma bērni). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par pašvaldības rīcības alternatīvām un to ietekmi uz budžetu Ādažu vidusskolas jaunās 

ēkas būvdarbu aizkavējumu gadījumā 

 (I.Briede) 
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Projektu un uzraudzības komisija šā gada 27.februārī klātesot Ādažu vidusskolas (turpmāk – 

ĀVS) vadībai, izskatīja jautājumu  par pašvaldības rīcību vidusskolas jaunās ēkas (turpmāk – 

sākumskola) būvniecības kavējuma gadījumā. Šādā ārkārtas gadījumā no šā gada 

01.septembra izglītības pakalpojums Ādažu vidusskolas apmēram 1800 skolēniem tiks 

īstenots  gan vidusskolas ēkā, Gaujas ielā  30, Ādažos, gan Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

ēkā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, organizējot mācību procesu divās maiņās.  

Sākumskolas nodošanas termiņa pārcelšanai būs būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu, jo 

būs nepieciešami papildu finanšu līdzekļi izglītības darba organizācijas administratīvajam un 

uzturēšanas nodrošinājumam (t.sk. pakalpojumu līgumi ar ēdināšanas pakalpojuma un 

skolēnu pārvadājumu pakalpojuma sniedzējiem), kā arī mācību procesa materiāltehniskās 

apgādes risināšanai (2.pielikums).  Paredzams, ka skolēniem un viņu vecākiem radīsies 

sarežģījumi ikdienas dzīves ritma plānošanā.   

Līgums par jaunās skolas un ielas būvniecību, kas noslēgts starp domi kā pasūtītāju un SIA 

“MONUM“ kā uzņēmēju nosaka, ka:  

1. puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ 

līguma izpildes laikā nodarīti otrai pusei un/vai trešajām personām;  

2. ja uzņēmējs kavē līguma noteikto būvdarbu pilnīgu izpildes termiņu, tad pasūtītājam ir 

tiesības prasīt no uzņēmēja līgumsodu 0,1% apmērā no līgumcenas par katru attiecīgā 

termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.  

Informē, ka patreiz sākumskolas būvniecības darbi notiek atbilstoši būvdarbu izpildes 

grafikam. 

K.SAVICKA aicina domes izglītības darba un jaunatnes lietu speciālisti I.Briedi informēt 

ĀVS vadību par nepieciešamību pirms mācību procesa uzsākšanas iepazīties ar Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolas telpām, lai izvērtētu telpu pieejamību un atbilstību mācību procesa 

nodrošināšanai. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Atskaite par projekta “Accelerate Sunshine” īstenošanu 

 (I.Pērkone) 

Prezentācija (3.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

5.§ 

Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” darbību 

 (A.Brūvers) 

Nolikuma par licencēto makšķerēšanas kārtību Gaujā projekts tiek iesniegts biedrības “Gaujas 

ilgtspējīgas attīstības biedrība” locekļiem (15 pašvaldībām) saskaņošanai. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

6.§ 

Par Gaujas svētkiem 

 (L.Tiļuga) 

Prezentācija (4.pielikums). 
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

7.§ 

Par nolikumu “Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums” 

 (I.Briede) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.4 “Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes nolikums” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Puķu ielā 15 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.45 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Puķu 

ielā 15” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Papardes” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.46 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

“Papardes” un Ķiršu ielā 5” un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Nekustamā īpašuma Garkalnes ciemā “Irbes” zemes ierīcības projekta apstiprināšana 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.47 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Irbes”” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā aka “Podnieki”” detālplānojuma 

apstiprināšanu 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.48 “Par nekustamo īpašumu “Saulītes” un “Artēziskā aka 

“Podnieki”” detālplānojuma apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par Garkalnes ciema teritorijas labiekārtošanu 

 (N.Krasnova) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.49 “Par nekustamo īpašumu daļu nodošanu biedrībai „Garkalnes 

Olimpiskais Centrs”” detālplānojuma apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 
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Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.50 “Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” un 

„Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

14.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 25B un 

“Silēni” 

 (S.Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.51 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem 

īpašumiem Gaujas ielā 25B un “Silēni”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par Attīstības programmas (2016-2022) Uzraudzības ziņojumu par 2018.gadu 

 (I.Pērkone) 

Dome ar 2016.gada 26.janvāra lēmumu Nr.9 “Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-

2022.gadam un Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Vides pārskata 

apstiprināšanu” apstiprināja Ādažu novada attīstības programmu 2016.-2022.gadam (turpmāk 

– Attīstības programma). Dome ar 2018.gada 23.janvāra lēmumu Nr.12 “Par Ādažu novada 

Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” 

aktualizēja Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna uzdevumu termiņus un 

atbildīgās struktūrvienības. 

Saskaņā ar Attīstības programmas Stratēģisko daļu, domei jāveic ikgadējā uzraudzības 

ziņojuma sagatavošana, t.sk. par: 

1. veiktajām darbībām mērķu un uzdevumu sasniegšanai; 

2. darbības rādītāju izpildes progresu; 

3. konstatētajām novirzēm no plānotā un to skaidrojumu; 

4. secinājumiem un ieteikumiem darbības uzlabošanai. 

Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija 2019.gadā tika veikta paralēli Rīcības plāna 

un Investīciju plāna izpildes ziņojuma izstrādei. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir sagatavots Attīstības programmas izpildes uzraudzības 

ziņojums par 2018.gadu, ietverot: 

1. informāciju par Rīcības plāna uzdevumu aktualizāciju un izpildi 2018.gadā, tostarp 

konstatētās novirzes no plānotā un to skaidrojumu (5.pielikums). 

2. informāciju par Investīciju plāna aktualizāciju un izpildi 2018.gadā, tostarp, novirzes 

no plānotā un to paskaidrojums (6.pielikums). 

3. 2018.gadā īstenoto projektu tabula (7.pielikums). 

4. informāciju par aktualizētajiem Attīstības programmas uzraudzības indikatoriem uz 

2018.gada 31.decembri (bez aptaujas rezultātiem) (8.pielikums). 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu un Finanšu 

komitejas šā gada 19.marta atzinumu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022.gadam Uzraudzības 

ziņojumu par 2018.gadu. 

16.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju 
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 (I.Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības 

plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

 (K.Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.53 “Par SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par telpu nomu Ādažu Sociālā dienesta vajadzībām 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.54 “Par telpu nomu Ādažu Sociālā dienesta vajadzībām” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.199 “Par nomas maksu telpām 

pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos” 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.56 “Par grozījumiem 2018.gada 4.septembra lēmumā Nr.199 “Par 

nomas maksu telpām pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

20.§ 

Par nekustamā īpašuma “Lazdu iela 18A” iegūšanu īpašumā bez atlīdzības 

 (N.Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.55 “Par nekustamā īpašuma “Lazdu iela 18A” iegūšanu īpašumā 

bez atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par Mazstapriņu ielas iegūšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības 

 (N.Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.57 “Par Mazstapriņu ielas iegūšanu pašvaldības īpašumā bez 

atlīdzības” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas cenrādi īslaicīgai nomai un reklāmas 

objektu izvietošanai 

 (N.Rubina) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.58 “Par neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas cenrādi īslaicīgai 

nomai un reklāmas objektu izvietošanai” un sagatavot to parakstīšanai. 
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23.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.59 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vārpu ielas 

iedzīvotājiem” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.60 “Par izmaiņām Grāmatvedības struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

25.§ 

Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā 

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.61 “Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu 

sarakstā” un sagatavot to parakstīšanai. 

26.§ 

Par nolikuma “Licencētās makšķerēšanas kārtība Lielajā Baltezerā, Mazajā Baltezerā, 

Dūņezerā un Vējupē” projektu 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.5 “Licencētās makšķerēšanas kārtība Lielajā Baltezerā, Mazajā 

Baltezerā, Dūņezerā un Vējupē” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par nolikuma “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” projektu 

 (M.Griezne) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.6 “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

28.§ 

Par nolikuma “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2019” 

nolikums” projektu 

 (I.Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.7 “Konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 

2019” nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.15 “Par kopšanas cirtes 

sagatavošanu” 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.44 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā 

Nr.15 “Par kopšanas cirtes sagatavošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem domes 27.11.2018. lēmumā Nr.277 “Par darba grupas izveidi 

autostāvvietu risinājumu izstrādei” 

 (V.Bulāns) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.62 “Par grozījumiem domes 27.11.2018. lēmumā Nr.277 “Par 

darba grupas izveidi autostāvvietu risinājumu izstrādei”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par dalību projektā “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādāšana Lilastes 

ezeram” 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.63 “Par dalību projektā “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 

noteikumu izstrādāšana Lilastes ezeram”” un sagatavot to parakstīšanai. 

32.§ 

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

programmas projektā 

 (K.Miķelsone) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.64 “Par dalību “Nordic-Baltic Mobility Programme for Public 

Administration 2019” programmas projektā” un sagatavot to parakstīšanai. 

33.§ 

Par  zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību nodibināšanu 

 (A.Spricis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.65 “Par  zemes gabala “Attekas iela 24” apbūves tiesību 

nodibināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

34.§ 

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

 (G.Porietis) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.66 “Par grāmatas “Ādaži. Pagātnes dialogs ar tagadni” pārdošanas 

cenu un sadali” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.01 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      P.Balzāns 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


