
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2021.gada 23.martā                              Nr.6 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 15 deputāti:  

Pēteris Balzāns (RA) (no plkst. 14.13), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs 

Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP) (no plkst. 

14.08), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna 

Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Gundars Bojārs (LZP). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Laura Bite, Ināra Briede, Artis Brūvers, Monika Griezne, Silvis 

Grīnbergs, Iveta Grīviņa-Dilāne, Everita Kāpa, Edgars Liepiņš, Inga Pērkone, Guntis Porietis, 

Laila Raiskuma, Inga Švarce, Ingūna Urtāne. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 

6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos 

saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 14.00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes šā gada 23.marta sēdes darba kārtības apstiprināšanu. 

2. Pārskats par pašvaldības darbu šā gada martā. 

3. Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” atskaiti. 

4. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupās 

2021. gadā. 

5. Par Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas 

ievēlēšanu. 

6. Par nolikuma “Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

komisijas nolikums” projektu. 

7. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupā. 

8. Par piemaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un 

medicīnas personālam. 

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

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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10. Par nolikuma “Konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” 

nolikums” projektu. 

11. Par grozījumu Ādažu novada domes 2021.gada 23.februāra nolikumā Nr.1 “Atbalsta 

konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021””. 

12. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai. 

13. Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 

1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai. 

14. Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par 

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

un Vējupi”. 

15. Par smilts ieguvi Gaujā. 

16. Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa 

pagarināšanu. 

17. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam un Koku ielā 2. 

18. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Podnieku ielā 24 un Podnieku 

ielā 26. 

19. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi”. 

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liepnieki”. 

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6. 

22. Par nekustamo īpašumu Strazdu ielā 19 un Strazdu ielā 21 apvienošanu. 

23. Par nekustamā īpašuma “Alkšņi Nr.1” sadalīšanu. 

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā 

88 un Tallinas šosejā 90. 

25. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā. 

26. Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas 86A” atsavināšanu. 

27. Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā. 

28. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai”. 

29. Par ēdinātāju norēķinu kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. 

30. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”. 

31. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 27.marta saistošajos noteikumos 

Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi”. 

32. Par tīkla reklāmas līguma noslēgšanu. 

33. Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekta īstenošanu. 

1.§ 

Par Ādažu novada domes šā gada 23.marta sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

(Māris Sprindžuks (RA)) 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt domes šā gada 23.marta sēdes darba kārtību. 

2.§ 

Pārskats par pašvaldības darbu šā gada martā 

(Guntis Porietis) 

1. Izpildītie domes lēmumi: 

1. 2020.gada 24.marta lēmums Nr.65 “Par pirmsskolas izglītības programmu 

īstenošanu Ādažu vidusskolā”. Ādažu vidusskolas telpas ir pielāgotas pirmsskolas 

vecuma izglītojamo grupu uzņemšanai; 
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2. 2020.gada 25.augusta lēmums Nr.184 “Par neapbūvēta zemes starpgabala 

“Garkalnes dīķis” atsavināšanu”; 

3. 2020.gada 22.decembra lēmums Nr.266 “Par mantisko ieguldījumu SIA “Ādažu 

Namsaimnieks” pamatkapitālā” – daļā par katlu mājas novērtēšanu un Finanšu 

komisijas saskaņojuma saņemšanu, jo īpašuma vērtība ir 102500 euro. 

4. šā gada 23.februāra:  

4.1.1. lēmums Nr.44 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem” – daļā par 

vienošanās noslēgšanu; 

4.1.2. lēmums Nr.47 “Par Ādažu novada reorganizācijas plāna konstatējumu 

daļu”; 

4.1.3. lēmums Nr.48 “Par dalību Valsts Zivju fonda atbalsta programmā” – daļā 

par projektu pieteikumu iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā.   

2. Neizpildītie domes lēmumi: 

1. 2019.gada 28.maija lēmums Nr.103 “Par vienošanās slēgšanu  

inženierkomunikāciju pārņemšanā un ielas izbūvē”. Nekustamā īpašuma īpašnieks 

nenodeva ekspluatācijā inženierkomunikācijas, neveica ielas izdalīšanu no 

“Ievupēm”, nereģistrēja to Zemesgrāmatā un nenodeva domei kā dāvinājumu. 

Tādejādi dome nevar izpildīt apņemšanos 18 mēnešu laikā uzbūvēt ielu; 

2. 2020.gada 28.janvāra lēmums Nr.16 “Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā 

bez atlīdzības”, jo SIA “Ādažu Ūdens” nevar pārņemt ūdenssaimniecības 

maģistrālo tīklu domājamās daļas no ciemata “Cits Mežaparks” īpašnieku biedrības, 

jo vairāki īpašnieki tam nepiekrīt.   

3. Cita būtiska informācija: 

1. 2020.gadā no mājsaimniecībām un publiskās teritorijas tika izvesti sadzīves 

atkritumi 5594 tonnas (2019.g. – 5927), vieglais iepakojums 290 tonnas (2019.g. – 

271), lielgabarīta atkritumi 558 tonnas (2019.g. – 99), bioloģiski noārdāmie 

atkritumi 132 tonnas (2019.g. – 36), stikls 98 tonnas (2019.g. – 26) un būvgruži 34 

tonnas (2019.g. – 22). 

2. Ādažu vidusskolā praktiski ir pabeigts telpu remonts to pielāgošanai pirmsskolas 

grupu uzņemšanai, tiek veikta mēbeļu uzstādīšana. Pirmsskolas pedagogi ir 

pieņemti darbā, līdz marta nogalei darbā tiks pieņemti arī tehniskie darbinieki un 

atbalsta speciālisti.  

3. Izpilddirektors apstiprināja domes kapitālsabiedrību SIA “Ādažu Namsaimnieks” 

un SIA “Ādažu Ūdens” 2020.gada budžeta izpildes rezultātus un saskaņoja 

2021.gada budžeta projektus. 

4. Pašvaldība piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1425 euro 

apmērā projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai 

emnergoefektivitātes pasākumu izpildei daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Pirmā 

iela 35, Ādaži. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt informāciju zināšanai. 

3.§ 

Par biedrības “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” atskaiti 

(Artis Brūvers) 

Atsaites (1.pielikums). 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 
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4.§ 

Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupās 

2021. gadā 

(Ināra Briede) 

Lai veiktu pašvaldību savstarpējos norēķinus Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija 

noteikumos Nr.418 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības 

iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” noteiktajā kārtībā, kā arī ņemot vērā Izglītības likuma 

17.panta otrajā prim daļā paredzēto pašvaldības pienākumu noteikt vienam izglītojamajam 

pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamās vidējās izmaksas pašvaldības izglītības 

iestādēs, nepieciešams noteikt vidējās izmaksas Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupās, kas 

darbu uzsāk ar šā gada 1.aprīli.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.apakšpunktu un Finanšu komitejas šā gada 16.marta atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu vidusskolas pirmsskolas 

grupās šā gada 1.aprīļa saskaņā ar 2.pielikumu. 

5.§ 

Par Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas ievēlēšanu 

(Ināra Briede) 

Plkst. 14.08. R.KUBULIŅŠ piedalās sēdē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.50 “Par Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs komisiju” un sagatavot to parakstīšanai. 

6.§ 

Par nolikuma “Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs komisijas 

nolikums” projektu 

(Ināra Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.2 “Bērnu uzņemšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

komisijas nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu vidusskolas pirmsskolas grupā 

(Ināra Briede) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.51 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu vidusskolas 

pirmsskolas grupā” un sagatavot to parakstīšanai. 

8.§ 

Par piemaksu pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbinātajam tehniskajam un medicīnas 

personālam 

(Laila Raiskuma) 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 28.janvāra rīkojumu Nr.56 “Par finanšu līdzekļu 

piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, no valsts 

budžeta līdzekļiem tika izmaksāta vienreizēja piemaksa 300 euro apmērā visu pirmsskolas 

izglītības iestāžu pedagogiem un skolotāju palīgiem par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. 

Valsts finansējums netika piešķirts pirmsskolu tehniskajam un medicīnas personālam. 
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Dome 25.janvārī saņēma Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk – 

LIZDA) vēstuli Nr.11 “Par piemaksu tehniskajam un medicīnas personālam pirmsskolas un 

speciālajās izglītības iestādēs COVID-19 pandēmijas laikā” (reģ. Nr.ĀND/1-18/21/260) ar 

lūgumu no pašvaldības budžeta līdzekļiem noteikt piemaksu pirmsskolu tehniskajam un 

medicīnas personālam par darbu Covid-19 pandēmijas laikā. 

Domes administrācija ierosina noteikt vienreizēju piemaksu Ādažu PII “Strautiņš” 9 

darbiniekiem 3460,52 euro kopsummā, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli, un Kadagas PII 

8 darbiniekiem 2410,00 euro kopsummā, ieskaitot darba devēja sociālo nodokli. Lēmuma 

izpildei nepieciešamie līdzekļi ir pieejami minēto iestāžu 2021.gada budžeta tāmēs. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, domes 

2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

26.punktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada 2.februāra atzinumu 

un Finanšu komitejas šā gada 16.marta atzinumu, 

Plkst. 14.13 P.BALZĀNS piedalās sēdē. 

atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Izmaksāt vienreizēju piemaksu par darbu klātienē Covid-19 pandēmijas laikā Ādažu 

pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes 

darbiniekiem, katram no viņiem individuāli noteiktās slodzes:  

1.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”: 

1.1.1. apkopējām Natālijai Čačai, Guntai Kazakevičai, Irenai Romanovskai – 250 

euro katrai; 

1.1.2. uzkopšanas darbu organizatorei Silvijai Priekulei – 200 euro; 

1.1.3. dežurantei Silvai Aleksandrovai – 250 euro; 

1.1.4. palīgstrādniekam Igoram Rogačovam – 250 euro; 

1.1.5. saimnieciskās daļas vadītajam Andrim Cibuļskim – 250 euro; 

1.1.6. lietvedei/uzskaitvedei Verai Blūzmanei – 250 euro; 

1.1.7. lietvedei/sekretārei Ingai Millerei – 250 euro; 

1.1.8. vadītājas vietniecei Lindai Cintiņai – 300 euro; 

1.1.9. vadītājai Sandrai Breidakai – 300 euro. 

1.2. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē: 

1.2.1. medicīnas māsai Jeļenai Grigorjevai – 300 euro; 

1.2.2. apkopējai Ilmai Līskopai – 250 euro; 

1.2.3. telpu dežurantei Svetlanai Terehovičai – 250 euro; 

1.2.4. administratorēm Tatjanai Kivkucānei, Nadeždai Senčenko – 200 euro 

katrai; 

1.2.5. saimniecības daļas vadītajam Armandam Krastam – 200 euro; 

1.2.6. lietvedei Aijai Štrausai – 150 euro; 

1.2.7. vadītājas vietniecei Oksanai Brūverei – 300 euro; 

1.2.8. vadītajai Irēnai Kuzņecovai – 300 euro. 

2. Uzdot domes Grāmatvedības daļai veikt lēmumā noteikto piemaksu izmaksāšanu. 
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9.§ 

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

(Monika Griezne) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.3 “Fotokonkursa “Mans Ādažu novads” nolikums” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

10.§ 

Par nolikuma “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2021” 

nolikums” projektu 

(Laura Bite) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.4 “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 

2021” nolikums” un sagatavot to parakstīšanai. 

11.§ 

Par grozījumu Ādažu novada domes 2021.gada 23.februāra nolikumā Nr.1 “Atbalsta 

konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021”” 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt nolikumu Nr.5 “Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2021. nolikumā Nr.1 

“Atbalsta konkursa nolikums iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2021””” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

12.§ 

Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas un Vides 

pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.52 “Par Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 

1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskai apspriešanai” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

13.§ 

Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam 

1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai 

(Inga Pērkone) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.53 “Par aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.-2037. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu 

publiskajai apspriešanai” un sagatavot to parakstīšanai. 

14.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma 

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

(Iveta Grīviņa-Dilāne) 

M.SPRINDŽUKS, S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, I.GRĪVIŅA-DANILĀNE, 

S.GRĪNBERGS, G.BOJĀRS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.22.06 – 0.32.53] par: 

1. iespēju izveidot platformu iedzīvotāju viedokļu apmaiņai par lokālplānojumu 

(I.Grīviņa-Dilāne informē, ka iedzīvotāji vēlas, lai viņu izteikti priekšlikumi tiktu 
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ierakstīti un ņemti vērā un, līdz ar ko tā nav sabiedriskā apspriešana ar noteikto lietu 

kārtību, ir nepieciešams laiks, lai izdomātu veidu, kā iedzīvotāji varētu izteikt savu 

viedokli un tas tiktu ņemts vērā pirms sabiedriskās apspriešanas); 

2. nepieciešamību ievērot normatīvo aktu prasības un nodrošināt iespēju visiem novada 

iedzīvotājiem paust savu viedokli par lokālplānojumu, ko var nodrošināt ar sabiedrisko 

apspriešanu; 

3. ierosinājumu iesaistīt iedzīvotājus lokālplānojuma projekta izstrādē; 

4. iedzīvotāju līdzšinējo sadarbību ar domi lokālplānojuma izstrādē un vienlīdzīgo 

iespēju nodrošināšanu visiem novada iedzīvotājiem lokālplānojuma apspriedē. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.54 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 29.01.2019. lēmumā 

Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, 

Druvas ielu un Vējupi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

15.§ 

Par smilts ieguvi Gaujā 

(Raitis Kubuliņš) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.55 “Par smilts ieguvi Gaujā” un sagatavot to parakstīšanai. 

16.§ 

Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi” detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa 

pagarināšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.56 “Par nekustamā īpašuma “Ziemeļi” detālplānojuma darba 

uzdevuma derīguma termiņa pagarināšanu” un sagatavot to prakstīšanai. 

17.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam un Koku ielā 2 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.57 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Koku 

ielā 2” un sagatavot to parakstīšanai. 

18.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Podnieku ielā 24 un Podnieku 

ielā 26 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns 

(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – nav, “Nebalso” – 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.58 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 

Podnieku ielā 24 un Podnieku ielā 26” un sagatavot to parakstīšanai. 
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19.§ 

Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Veckaktiņi” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.59 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 

“Veckaktiņi”” un sagatavot to parakstīšanai. 

20.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Liepnieki” 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.60 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam “Liepnieki”” un sagatavot to parakstīšanai. 

21.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Laimas ielā 6 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.61 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam 

īpašumam Laimas ielā 6” un sagatavot to parakstīšanai. 

22.§ 

Par nekustamo īpašumu Strazdu ielā 19 un Strazdu ielā 21 apvienošanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.62 “Par nekustamo īpašumu Strazdu ielā 19 un Strazdu ielā 21 

apvienošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

23.§ 

Par nekustamā īpašuma “Alkšņi Nr.1” sadalīšanu 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne 

Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav, (nenobalsoja – Pēteris Pultraks (RA)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.63 “Par nekustamā īpašuma “Alkšņi Nr.1” sadalīšanu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

24.§ 

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Tallinas šosejā 

88 un Tallinas šosejā 90 

(Silvis Grīnbergs) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.64 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem 

īpašumiem Tallinas šosejā 88 un Tallinas šosejā 90” un sagatavot to parakstīšanai. 

25.§ 

Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā 

(Artis Brūvers) 
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Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.65 “Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

26.§ 

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas 86A” atsavināšanu 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.66 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smilgas 86A” 

atsavināšanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

27.§ 

Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības īpašumā 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.67 “Par atkritumu konteineru novietojuma maiņu pašvaldības 

īpašumā” un sagatavot to parakstīšanai. 

28.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra lēmumā Nr.200 “Par 

darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu izvērtēšanai” 

(Artis Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.68 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2015.gada 27.oktobra 

lēmumā Nr.200 “Par darba grupas izveidošanu pašvaldības zemes īpašumu 

izvērtēšanai”” un sagatavot to parakstīšanai. 

29.§ 

Par ēdinātāju norēķinu kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

(Edgars Liepiņš) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.69 “Par ēdinātāju norēķinu kārtību pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēs” un sagatavot to parakstīšanai. 

30.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību” 

(Edgars Liepiņš) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.11/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2019. gada 

17. decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu piemērošanas kārtību”” un sagatavot to parakstīšanai. 

31.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2018.gada 27.marta saistošajos noteikumos 

Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumi” 

(Ingūna Urtāne) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt saistošos noteikumus Nr.12/2021 “Grozījumi Ādažu novada domes 2018. gada 

27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2018 „Ādažu novada teritorijas plānojuma 

grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

32.§ 

Par tīkla reklāmas līguma noslēgšanu 

(Inga Švarce) 

SIA “STUDIO LV” (reģ. Nr.44103002063, adrese: Strazdu iela 2, Bērģi, Garkalnes novads, 

LV-1024) (turpmāk – iesniedzējs) savā šā gada 12.februāra iesniegumā (reģ. Nr. BV/7-4-

7/21/42) lūdz noslēgt līgumu ar domi par restorāna “Hesburger” reklāmas izvietošanu 

pašvaldībai piederošās sabiedriskā transporta pieturvietās uzstādītajos 4 reklāmas stendos. 

Iesniedzējs vēlas izvietot reklāmu uz 10 (desmit) gadiem, paredzot reklāmas nomaiņu vienu 

reizi mēnesī.  

No 2010.gada 30.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim restorāna “Hesburger” reklāmas 

tika izvietotas minētajās pieturvietās atbilstoši starp domi un iesniedzēju 2010.gada 

30.novembrī noslēgto līgumu Nr. JUR 2010-11/347 par reklāmas objektu izvietošanu, kura 

termiņš beidzās 2020.gada 31.decembrī.  

Reklāmas nodevu minētajai reklāmai aprēķina atbilstoši domes 2019.gada 26.februāra 

saistošajiem noteikumiem Nr.4/2019 “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un 

vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu novadā”, piestādot rēķinus par 3 mēnešiem. 

Nodevas apmērs ir 67,40 euro mēnesī, reklāmas izvietotājam papildus jāmaksā par elektrību 

aptuveni 15 euro mēnesī. 

Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja 

reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu” 31.punktā 

noteikts, ka persona, kura vēlas izvietot tīkla reklāmu pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

var noslēgt tīkla reklāmas izvietošanas līgumu ar pašvaldību, kurā nosaka pašvaldību nodevas 

samaksas kārtību, informēšanas kārtību par izvietotajām reklāmām, līguma darbības termiņu, 

līguma izbeigšanas nosacījumus, tai skaitā vienpusējas tiesības atkāpties no līguma, līdzēju 

tiesības un pienākumus, līdzēju atbildību par līguma neizpildīšanu, strīdu izšķiršanas kārtību, 

kā arī citus nosacījumus, kas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto. Tīkla reklāmas 

izvietošanas līgumu slēdz uz laiku līdz 12 gadiem. 

Pašvaldības ieskatā līdz pašvaldību reformai un apvienotās pašvaldības saistošo noteikumu 

izstrādei par reklāmas izvietošanu ir lietderīgi noslēgt līgumu ar iesniedzēju par restorāna 

“Hesburger” tīkla reklāmas izvietošanu uz sešiem mēnešiem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 “Kārtība, kādā 

saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku 

vietu” 31.punktu, kā arī Finanšu komitejas šā gada 16.marta atzinumu, 

atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs 

(LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Svetlana 

Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), 

Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), 

"Pret" – nav, "Atturas" – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), DOME NOLEMJ: 

1. Noslēgt tīkla reklāmas līgumu ar SIA “STUDIO LV” uz 6 (sešiem) mēnešiem par 

restorāna “Hesburger” tīkla reklāmas izvietošanu domei piederošu sabiedriskā 

transporta pieturvietu reklāmas stendos: 

1.1. Gaujas ielas pieturvietā pie domes ēkas – virzienā uz Rīgu; 

1.2. Attekas ielas pieturvietā pie Saules ielas – virzienā uz Centru; 
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1.3. Rīgas gatves pieturvietā „Draudzības iela” – virzienā uz Rīgu; 

1.4. Rīgas gatves pieturvietā „Draudzības iela” – virzienā uz Centru.  

2. Uzdot domes Būvvaldei sagatavot šajā nolēmumā 1.punktā noteikto līguma projektu. 

3. Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt šajā nolēmumā 2.punktā noteikto līgumu. 

33.§ 

Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekta īstenošanu 

(Kristīne Savicka (RA)) 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.70 “Par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projekta 

īstenošanu” un sagatavot to parakstīšanai. 

Sēdi slēdz plkst. 14:57. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        Māris Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2021.gada ________________ 


