
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 23.jūlijā                      Nr.15 

 

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 13 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), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS) (no plkst. 14.13), E.VERNERS 

(RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): L.PUMPURE (RA), P.BALZĀNS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: L.BREIDAKA, A.BRŪVERS, S.GRĪNBERGS, E.KĀPA, 

V.KUKK, J.MEIJERS, S.MŪZE, V.NAUMOVS, I.PĒRKONE, G.PORIETIS, 

L.RAISKUMA. 

citi: iedzīvotājs A.B., SIA “Ādažu Pakalni” valdes locekle D.VIRZA, Ādažu vidusskolas 

direktores vietniece administratīvajā un izglītības darbā S.VASIĻEVSKA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00. 

M.SPRINDŽUKS aicina apstiprināt domes šā gada 23.jūlija sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 23.jūlija sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

I. Informācija: 

1. Pārskats par pašvaldības darbu. 

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

3. Par biedrības “Gaujas Partnerība” 2019.gada I pusgada atskaiti. 

II. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi: 

4. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā. 

5. Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai. 

6. Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25A detālplānojuma īstenošanas kārtības 

precizēšanu. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Katlapu ceļi 

6” un “Centra attīrīšanas ietaises”. 

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Riņķi”. 

9. Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Svīres” apvienošanu. 

III. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi: 

10. Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1). 

11. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā 2. 

12. Par nomas maksu pārtikas un dzērienu automātu izvietošanai pašvaldības telpās. 

13. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

14. Par inženierbūves – izbūvētas Laimas ielas pārņemšanu pašvaldības bilancē. 

15. Par Vectiltiņu novadgrāvja atjaunošanu. 

16. Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai. 

17. Par subsīdiju dalībai sacensībās driftā. 

18. Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr. 289 “Par projektu “Novērst 

plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un 

īstenošanu”. 

19. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā. 

20. Par speciālās piemaksas noteikšanu pašvaldības izglītības iestādēs. 

21. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve 

Vējavas ielā 5”. 

22. Par līguma termiņa pagarinājumu. 

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

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu”. 

IV. Citi: 

24. Par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija). 

25. Par īpašuma “Smilškalni 1” turpmāko izmantošanu. 

26. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. 

27. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu. 

1.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu 

 (G.Porietis) 

1. Ir izpildīti domes lēmumi: šā gada 29.janvāra lēmums Nr.15 “Par kopšanas cirtes 

sagatavošanu”, šā gada 26.marta lēmums Nr.50 “Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, 

„Zaļkalni” un „Rijnieki” detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu”, kā arī šā gada 

25.jūnija lēmums Nr.117 “Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu 

apstiprināšanu”, lēmums Nr.119 “Par koplietošanas meliorācijas sistēmu uzturēšanas 

finansēšanu”, lēmums Nr.120 “Par grozījumiem līgumā par telpu nomu Sociālā dienesta 

vajadzībām”, lēmums Nr.125 “Par nekustamā īpašuma “Mežaparka ceļš 3” izsoles 

rezultātu apstiprināšanu”, domes sēdes protokollēmuma 8.§ “Par grozījumiem zemes 

nomas līgumā ar SIA “Veselība Pluss”, protokollēmuma 24.§ “Par subsīdijām sportistu 

dalībai studentu 30. Pasaules Vasaras Universiādē”, protokollēmuma 29.§ “Par 

informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” izslēgšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra”, 

protokollēmuma 32.§ “Par Bāriņtiesas darbu”, bet lēmums Nr.124 “Par nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vējavas ielas būvniecībai” ir izpildīts daļā par 

vienošanās noslēgšanu un atmežošanu.  

2. Ādažu vidusskolas jaunā sākumskola tika nodota ekspluatācijā šā gada 18.jūlijā. 

3. Izpildot saimnieciskos pasākumus domes apstiprinātā budžeta ietvaros, tika veikta 

Vējupes ceļu un Lauku ielas seguma atjaunošana, Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana 
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Ādažu PII pagaidu darbībai vidusskolas telpās, ar NBS atbalstu Kadagas PII tika 

atjaunota koka klātne pastaigu takai apvidū “Burtu taka”, kā arī kanalizācijas un 

ūdensvada tīkla izbūve pašvaldības īpašumam BMX trasē. 

4. Domes ierosinātās stikla savākšanas akcijas “Stikla šķiratlons” ietvaros no 

mājsaimniecībām tika savāktas 2,16 tonnas stikla taras. 

5. Dome lauza līgumu ar SIA “Keiser Truck” par aizsargdambja un grāvju apauguma 

nekvalitatīvu pļaušanu. Izpildītājam tika piemērots līgumsods. 

6. Dome saņēma a/s “Latvijas valsts ceļi” apsekošanas aktu par pašvaldības ceļu un ielu 

stāvokli, kur vairums trūkumu attiecās uz ceļa zīmju izvietojumu. Trūkumi tiks novērsti 

līdz šā gada decembrim. 

7. Pašvaldības kapitālsabiedrība “Ādažu Ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu 

regulēšanas komisijai jaunu tarifu priekšlikumu, paredzot tā paaugstināšanu 

ūdensapgādes pakalpojumam no pašreizējās cenas 0,87 euro uz 1,10 euro, un 

kanalizācijas pakalpojumam – no 1,18 euro uz 1,49 euro. Paredzams, ka tarifa izmaiņas 

stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

2.§ 

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

 (M.Sprindžuks) 

ES fondu un pašvaldības projektu ieviešanas izpilde šā gada II ceturksnī (1.pielikums). 

Plkst. 14.13 E.ŠĒPERS piedalās sēdē. 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par biedrības “Gaujas Partnerība” 2019.gada I pusgada atskaiti 

 (I.Pērkone) 

Biedrības “Gaujas Partnerība” 2019.gada I pusgada atskaite (2.pielikums). 

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

Pieņemt informāciju zināšanai. 

4.§ 

Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.128 “Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma nodošanu publiskajai 

apspriešanai 

 (S.Grīnbergs) 

V.BULĀNS, S.GRĪNBERGS, A.B., M.SPRINDŽUKS debatē [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 0.22.25 – 0.27.21] par realizācijas kārtības 2.kārtas termiņa pagarinājumu līdz 15 gadiem 

un nepieciešamību saskaņot ceļas izbūvi ar skarto nekustamo īpašumu īpašniekiem. 
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Atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.129 “Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11 detālplānojuma 

nodošanu publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25A detālplānojuma īstenošanas kārtības 

precizēšanu 

 (S.Grīnbergs) 

S.GRĪNBERGS, V.BULĀNS, M.SPRINDŽUKS, D.VIRZA, A.KEIŠA, J.NEILANDS debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.30.20 – 0.45.18] par: 

1. nepieciešamību detālplānojuma teritorijā izveidot centralizētus ūdensapgādes tīklus, 

ko ir iespējams veidot divos veidos: pieslēdzoties esošajai ūdensapgādes sistēmai 

PSIA “Ādažu Ūdens” norādītajā vietā Pavasara ielā vai izbūvējot lokālu centralizēto 

ūdensapgādes sistēmu ar artēzisko urbumu; 

2. Apbūves noteikumu 339.punktā noteikto nosacījumu, ka, veidojot jaunas vai 

paplašinot esošās savrupmāju apbūves teritorijas, kurās dzīvojamo māju skaits 

pārsniegs pieci, paredz centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmas un centralizētas 

ūdensapgādes sistēmas ierīkošanu (D.Virza pauž neizpratni par nosacījuma 

nepaziņošanu viņai Attīstības komitejas šā gada 9.jūlijā sēdē. S.Grīnbergs skaidro, ka 

pēc Attīstības komitejas šā gada 9.jūlija sēdes tika sasaukta darba grupa, lai atkārtoti 

izskatītu iesniegtos dokumentus un izvērtētu to atbilstību normatīvo aktu prasībām); 

Plkst. 14.36 J.BEĶERS atstāj sēdi. 

Plkst. 14.38 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

3. ierosinājumu noteikt termiņu centralizētu ūdensapgādes tīklu izbūvei un iespēju 

saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus proporcionāli ieguldījumam 

(D.Virza informē par nepieciešamību izvērtēt veicamā darba apjomu un finanšu 

ieguldījumus). 

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

Pieņemt lēmumu Nr.130 “Par nekustamā īpašuma Kanāla ielā 25A detālplānojuma 

īstenošanas kārtības precizēšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Katlapu ceļi 6” 

un “Centra attīrīšanas ietaises” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.131 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem “Katlapu ceļi 6” un “Centra attīrīšanas ietaises”” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

8.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Riņķi” 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.132 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Riņķi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

9.§ 

Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Svīres” apvienošanu 
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 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.133 “Par nekustamo īpašumu “Simsoni” un “Svīres” apvienošanu” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

10.§ 

Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1) 

 (S.Grīnbergs) 

S.GRĪNBERGS, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, G.BOJĀRS, E.KĀPA debatē [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.49.41 – 1.01.23] par: 

1. piedāvāto risinājumu ceļa izbūvei, to izvietošanu un platumu, kā arī ceļa izbūves 

termiņu; 

2. nepieciešamību iesniedzējam saskaņot tehniskos noteikumus ar domes Saimniecības 

un infrastruktūras daļu. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.134 “Par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam 

īpašumam “Pliči” (Āķu iela 1)” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Baltkrastu ielā 2 

 (S.Grīnbergs) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.135 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

Baltkrastu ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par nomas maksu pārtikas un dzērienu automātu izvietošanai pašvaldības telpās 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.136 “Par nomas maksu pārtikas un dzērienu automātu izvietošanai 

pašvaldības telpās” un sagatavot to parakstīšanai. 

13.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.137 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

14.§ 

Par inženierbūves – izbūvētas Laimas ielas pārņemšanu pašvaldības bilancē 

 (V.Kukk) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.138 “Par inženierbūves – izbūvētas Laimas ielas pārņemšanu 

pašvaldības bilancē” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par Vectiltiņu novadgrāvja atjaunošanu 

 (L.Breidaka) 
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Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Atbilstoši domes šā gada 29.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.1/2019 “Par Ādažu novada 

pašvaldības budžetu 2019.gadam”, šajā gadā bija paredzēts veikt Ziedu un Bērzu ielas grāvja 

atjaunošanu, par kopējo summu 11777 euro bez PVN.  

Izskatot SIA “RK projekti” domei iesniegto būvprojektu “Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas 

seguma atjaunošana Ādažu ciemā”, tika konstatēts, ka arī Ziedu un Bērzu ielas grāvja 

atjaunošana, t.sk. caurteku nomaiņa, ir iekļauta projektā, līdz ar to, nav lietderīgi veikt 

atsevišķu Ziedu un Bērzu ielas grāvja atjaunošanu. 

Vienlaicīgi,  lietderīgi būtu veikt Ādažu centra poldera meliorācijas sistēmā esošā Vectiltiņu 

novadgrāvja pārtīrīšanu un topogrāfisko uzmērīšanu, jo domes rīcībā nav datu par tā 

virszemes un pazemes komunikācijām. Vectiltiņu grāvis ir pašvaldībai piederošs 

koplietošanas novadgrāvis. Grāvis ir piesērējis, tā nogāzes ir lokāli deformētas.  

Grāvja tīrīšanai nepieciešami 11777 euro bez PVN, ko iespējams iegūt, novirzot domes 

Saimniecības un infrastruktūras daļas 2019.gada budžeta tāmē Ziedu un Bērzu ielas grāvja 

atjaunošanai paredzētos līdzekļus. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu un domes Attīstības 

komitejas šā gada 9.jūlija atzinumu un Finanšu komitejas šā gada 16.jūlija atzinumu, 

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

Atbalstīt Ziedu un Bērzu ielas grāvja atjaunošanai paredzētā finansējuma izlietošanu 

Vectiltiņu novadgrāvja atjaunošanai 11777 euro bez PVN apmērā. 

16.§ 

Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai 

 (S.Vasiļevska) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.139 “Par pašvaldības līdzfinansējumu skolēnu ēdināšanai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

17.§ 

Par subsīdiju dalībai sacensībās driftā 

 (V.Naumovs) 

Ingus Jēkabsons savā šā gada 27.jūnija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1880) lūdz piešķirt 

domes subsīdiju viņa dalībai Latvijas mēroga drifta sacensībās.  

Dome var subsidēt 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). Subsīdijas piešķir no domes Sporta daļas budžeta tāmes līdzekļiem. Uz 

subsīdijām var pretendēt arī sportisti, kuru sporta veidi domes apstiprinātajā Sporta attīstības 

stratēģijā nav iekļauti kā prioritāri atbalstāmie veidi.  

Inguss Jēkabsons ir viens no labākajiem drifteriem Latvijā un 2018.gadā viņš izcīnīja 2.vietu 

Latvijas drifta čempionāta Pro klases kopvērtējumā, bet 2017.gadā bija vicečempions Latvijas 

un Baltijas čempionātos. Sportists ir Latvijas Automobiļu federācijas licencēts sportists. 

Atbilstoši nolikuma nosacījumiem dome var piešķirt subsīdiju 100 euro apmērā par dalību 

Latvijas mēroga sacensībās (neolimpiskos sporta veidos). 

Domes Sporta daļas 2019.gada budžeta tāmē ir paredzēts finansējums 3000 euro (EKK 2279), 

kura izlietojuma gaitā ir līdzekļu atlikums 326 euro apmērā. 
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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”, Finanšu komitejas šā gada 16.jūlija atzinumu, 

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

1. Atbalstīt subsīdijas piešķiršanu 100 euro apmērā Ingusa Jēkabsona dalībai Latvijas 

drifta sacensībās 2019.gadā. 

2. Izdevumus segt no domes Sporta daļas 2019.gada budžeta tāmes līdzekļiem (EKK 

2279). 

3. Uzdot domes Sporta daļas vadītājam A.Rozītim organizēt subsīdijas izmaksu un 

izlietošanas kontroli  domes noteiktā kārtībā. 

18.§ 

Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr. 289 “Par projektu “Novērst plūdu 

un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” 

 (J.Meijers) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.140 “Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr. 289 

“Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

19.§ 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.141 “Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

20.§ 

Par speciālās piemaksas noteikšanu pašvaldības izglītības iestādēs 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.142 “Par speciālās piemaksas noteikšanu pašvaldības izglītības 

iestādēs” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve Vējavas 

ielā 5” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.143 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam 

“Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 5”” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par līguma termiņa pagarinājumu 

 (E.Kāpa) 

Starp domi un SIA “Eco Baltia vide” (turpmāk – SIA) 2016.gada 31.oktobrī tika noslēgts 

līgums JUR 2016-10/828 (turpmāk – līgums) par zemesgabala 0,0723 ha platībā, kas atrodas 

adresē “Kadagas attīrīšanas ietaises”, Kadaga, Ādažu novads un būves – lielā  sadzīves 

atkritumu dalītās savākšanas punkts (turpmāk – laukums) bezatlīdzības lietošanu, ņemot vērā, 
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ka SIA nodrošināja sadzīves atkritumu  apsaimniekošanu Ādažu novadā. Līguma termiņš šā 

gada 26.februāris. 

Iepirkuma procedūras rezultātā starp domi un SIA  šā gada 3.jūnijā noslēgts jauns līgums JUR 

2019-06/488 par sadzīves atkritumu apsaimniekošan Ādažu novadā uz septiņiem gadiem, t.i.  

līdz 2026.gada 2.jūnijam, kas nosaka nodot SIA apsaimniekošanā laukumu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 15.panta 

pirmās daļas 2.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 

5.panta otrās daļas 5.punktu, 3.¹, 4. un 6.daļu, Finanšu komitejas šā gada 16.jūlija atzinumu, 

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

1. Pagarināt līgumu par zemesgabala 0,0723 ha platībā, kas atrodas adresē “Kadagas 

attīrīšanas ietaises”, Kadaga, Ādažu novads un laukuma bezatlīdzības lietošanu līdz 

2026.gada 2.jūnijam.  

2. Uzdot: 

2.1. domes Juridiskajai un iepirkuma daļai divu nedēļu laikā sagatavot vienošanās 

projektu šī nolēmuma 1.punkta izpildei, ņemot vērā iepirkuma procedūrā 

noteiktos nosacījumus laukuma uzturēšanai un izmantošanai. 

2.2. domes izpilddirektoram noslēgt šī nolēmuma 2.1.apakšpunktā minēto vienošanos. 

23.§ 

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

Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas izveidošanu” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.144 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 24.oktobra 

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

izveidošanu”” un sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija) 

 (G.Porietis) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.145 “Par domes delegāciju komandējumu uz Dusheti (Gruzija)” 

un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par īpašuma “Smilškalni 1” turpmāko izmantošanu 

 (A.Brūvers) 

Dome izskatīja novada 113 iedzīvotāju parakstītu šā gada 3.jūnija iesniegumu (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/19/1163) par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilškalni 1”, Divezeri, Ādažu 

novads, turpmākās izmantošanas iespējām, tai skaitā nodošanu īpašumā valstij. 

Iepazīstoties ar situāciju dabā un pašvaldības sociālo pakalpojumu jomas aktualitātēm, ir 

lietderīgi saglabāt minēto īpašumu pašvaldības īpašumā un lēmumu par tā turpmāko 

izmantošanu pieņemt atbilstoši prioritārām sabiedrības sociālajām vajadzībām.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 9. punktu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā“ 13. un 23.pantu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Saglabāt nekustamo īpašumu “Smilškalni 1” pašvaldības īpašumā un lēmumu par tā 

turpmāko izmantošanu pieņemt nepieciešamības kārtā, domes atbalstīta konkrēta 

sociālā pakalpojuma izpildei.   

2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai veikt nepieciešamās tehniskās 

darbības, lai nepieļautu lēmumā minētā nekustamā īpašuma tehniskā stāvokļa 

pasliktināšanos.  

3. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.      

26.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

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

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.15/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

27.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu 

atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir 

tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra 

nedēļām, neskaitot svētku dienas. Ādažu novada pašvaldības 2017.gada 28.novembra Nr.11 

„Ādažu novada pašvaldības darba samaksas noteikumi” 20.punktu, kas nosaka, ka domes 

priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, kura ilgums ir 4 kalendārās 

nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, un 

Ādažu novada domes priekšsēdētāja Māra Sprindžuka šā gada 19.jūlija iesniegumu (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/19/2138), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 18 

kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 14 darba dienas no 2019.gada 5.augusta līdz 

22.augustam, 

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

1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 

18 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 14 darba dienas no 2019.gada 5.augusta 

līdz 22.augustam. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju 

M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.35. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


