
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2019.gada 8.novembrī                               Nr.25 

 

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 8 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ 

(LZP), J.NEILANDS (RA), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), K.DĀVIDSONE (RA), S.KUZMINA-

ŽURAVĻOVA (S), L.PUMPURE (RA), P.PULTRAKS (RA), K.SAVICKA (RA), 

E.ŠĒPERS (LZS). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BRIEDE, E.KĀPA, S.MŪZE, G.PORIETIS, L.RAISKUMA, 

N.RUBINA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 11.00. 

M.SPRINDŽUKS aicina apstiprināt domes šā gada 8.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 8.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”. 

2. Zemes jautājumi. 

3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par 

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

sagatavošanu un īstenošanu”. 

4. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā. 

5. Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu. 

1.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada 

pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 

 (I.Briede) 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Pašvaldībai, meklējot risinājumus papildu grupu atvēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs un spētu nodrošināt nepārtrauktu pedagoģisko procesu tajās, nokomplektējot 

izglītības iestāžu personālu (kvalificētu pedagogu trūkums rada riskus šo iestāžu primāro 

funkciju nodrošināšanai), ir nepieciešams noteikt priekšrocību pirmsskolas izglītības iestāžu 

pedagogu bērniem būt nodrošinātiem ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

ārpus kārtas. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumu Nr.26/2019 “Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 

25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju 

un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

2.§ 

Zemes jautājumi 

 (N.Rubina) 

Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā 

1. Krievijas Federācijas pilsone K.K. savā šā gada 28.oktobra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-

18/19/3285) lūdz izsniegt viņai izziņu par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustama 

īpašuma (nosaukums) iela (numurs), Ādaži, Ādažu novads (kadastra Nr. (numurs)) 

zemesgabalu  0,06 ha platībā dzīvojamās mājas būvniecībai. Pamatojoties uz likuma “Par 

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

izskatīšanas kārtību,  

atklāti balsojot, ar 8 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist izsniegt Krievijas Federācijas pilsonei K.K., (personas kods), izziņu par 

domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustama īpašuma (nosaukums) iela (numurs), 

Ādaži, Ādažu novads (kadastra Nr. (numurs)) zemesgabalu 0,064 ha platībā 

dzīvojamās mājas būvniecībai.  

2. Krievijas Federācijas pilsoņa P.R. pilnvarotā persona E.F. savā šā gada 29.oktobra 

iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/3294) lūdz izsniegt izziņu P.R. par domes piekrišanu iegūt 

īpašumā nekustama īpašuma “(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu novads (kadastra Nr. 

(numurs)) zemesgabalus kopējā platībā 0,4248 ha (zemes vienība (numurs) ar platību 0,087 

ha un zemes vienība (numurs) ar platību 0,3378 ha) jauktas centra apbūves teritorijā atļautai 

apbūvei. Pamatojoties uz likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” VI nodaļas 

prasībām un 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas kārtību,  

atklāti balsojot, ar 8 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Piekrist izsniegt Krievijas Federācijas pilsonim P.R., (personas kods), izziņu par domes 

piekrišanu iegūt īpašumā nekustama īpašuma “(nosaukums)”, Baltezers, Ādažu novads 

(kadastra Nr. (numurs)) zemesgabalus kopējā platībā 0,4248 ha (zemes vienība 

(numurs) ar platību 0,087 ha un zemes vienība (numurs) ar platību 0,3378 ha) jauktas 

centra apbūves teritorijā atļautai apbūvei 

3.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par 

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

sagatavošanu un īstenošanu” 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt lēmumu Nr.210 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 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. 

4.§ 

Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā 

 (S.Mūze) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.27/2019 “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos 

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

2019.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai. 

5.§ 

Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.211 “Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 11.25. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


