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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2022. gada 28. aprīlī                              Nr. 17 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks: Imants Krastiņš (JKP). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 11 deputāti:  

Sniedze Brakovska (LRA), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 

(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Kristīne Lakševica (LRA), Daiga 

Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Arnis Rozītis (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Māris Sprindžuks (LRA); (neattaisnotu iemeslu dēļ): Jānis 

Leja (S), Raitis Kubuliņš (LZP), Raivis Pauls (LZS). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Laura Breidaka, Ilona Gotharde, Inita Henilane, Guntis Porietis. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un 

skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 08:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. 

februāra saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība”” projektu. 

2. Par saistošo noteikumu “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai 

personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā” projektu. 

3. Par atbrīvošanu no darba komisijā. 

4. Par mākslīgās ūdenstilpes “Vējupe” daļas nomu. 

 

 

 

 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

JKP – Jaunā konservatīvā partija; Par!, JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku 

savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa. 
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1.§ 

Par saistošo noteikumu “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 23. 

februāra saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība”” projektu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 39/2022 “Grozījumi Ādažu novada pašvaldības 

domes 2022. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.11/2022 “Interešu un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība”” un sagatavot tos 

parakstīšanai. 

2.§ 

Par saistošo noteikumu “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām 

ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā” projektu 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 40/2022 “Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides 

pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem Ādažu novadā” un sagatavot 

tos parakstīšanai. 

I. KRASTIŅŠ atgādina par novada iedzīvotāju lūgumu iepazīties sociālajās platformās ar 

informāciju par saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu. Aicina 

turpmāk publicēt informāciju par saistošo noteikumu projektu sabiedriskās apspriešanas 

uzsākšanu arī sociālajās platformās, pievienojot hipersaiti uz pašvaldības tīmekļvietni. 

3.§ 

Par atbrīvošanu no darba komisijā 

(Ilona Gotharde) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr. 213 “Par atbrīvošanu no darba komisijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

I. KRASTIŅŠ vērš uzmanību un nepieciešamību nodrošināt Pašvaldības mantas iznomāšanas 

un atsavināšanas komisijas nepārtrauktu darbu, tai skaitā apstiprinot komisijas sekretāri. 

Informē, ka kamēr nav pieņemts pašvaldības administrācijas Īpašumu un infrastruktūras 

nodaļas nekustamā īpašuma speciālists, kurš gatavos dokumentu projektus izskatīšanai 

komisijas sēdēs, pašvaldības administrācijas darbinieki palīdzēs komisijai dokumentu 

projektu sagatavošanā. 

G. PORIETIS informē, ka uz pašvaldības domes šā gada 3. maija ārkārtas sēdi tiks sagatavots 

lēmuma projekts par komisijas sekretāres apstiprināšanu. Apliecina, ka tiks nodrošināta no 

pašvaldības administrācijas puses dokumentu projektu sagatavošana komisijas darbam. 

4.§ 

Par mākslīgās ūdenstilpes “Vējupe” daļas nomu 

(Laura Breidaka) 

Ziņo par SIA “Promobius” šā gada 31. marta iesniegumu (reģ. Nr. ĀNP/1-11-1/22/1767) 

mākslīgās ūdenstilpes “Vējupe” daļas iznomāšanai 0,68 ha platībā, veikparka izvietošanai, 

veikošanai, katamarānu un supu novietošanai ar vēlamo nomas termiņu no šā gada līdz 2027. 

gadam. 
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I. KRASTIŅŠ, I. GOTHARDE, V. BULĀNS, L. BREIDAKA, K. MIĶELSONE, D. 

MIERIŅA, I. HENILANE, G. PORIETIS debatē par: 

1. izsoles organizēšanu un pretendentu skaitu (L. Breidaka informē, ka izsolei pieteicās 

tikai viens pretendents – uzņēmējs, ar kuru bija noslēgts iepriekšējais nomas līgums. 

Skaidro, ka uzņēmējs vēlas turpināt pakalpojuma sniegšanu, bet tika nokavēts līguma 

pagarināšanas termiņš. Vērš uzmanību, ka pirms līguma termiņa beigām uzņēmējam 

bija zvanīts un viņš bija informēts par nepieciešamību pagarināt nomas līgumu. Ņemot 

vērā, ka nomas līgums netika pagarināts termiņā, ir jārīko izsole); 

2. nomas objektiem un noslēgtajiem līgumiem, to termiņiem (L. Braidaka informē, ka ar 

uzņēmēju ir noslēgti trīs līgumi par zemes nomu, būves nomu un trošu nomu. Līgumu 

termiņi pārklājas un nebeidzas vienā laikā); 

3. nomas maksu un iespēju to piemērot tikai vasaras mēnešos, ņemot vērā sezonāla 

rakstura uzņēmējdarbību; 

4. iespēju pagarināt nomas līgumu, nerīkojot izsoli (I. Gotharde vērš uzmanību, ka 

Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumi Nr. 918 “Noteikumi par 

ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas 

kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 918) nosaka termiņus izsoles organizēšanai. 

Izsoli ir jāorganizē, jo uzņēmējs nokavēja nomas līguma pagarināšanas termiņu. 

Informē, ka kad būs gatavi izsoles dokumenti, tad pretendentam ir jānosūta izsoles 

noteikumi un tad mēneša laikā var organizēt izsoli. Pauž viedokli, ka, ja novērtējums 

zemes nomai ir par augstu un tiek apšaubīts, tad ir jāpasūta jauns vērtējums. Atbalsta 

priekšlikumu noteikt nomas maksu par objektu, kad tas tiek izmantots, kaut līgums ir 

noslēgts uz ilgāku laiku. I. Henilane pauž viedokli, ka nepastāv juridisks izņēmums 

bez izsoles procedūras risināt uzņēmēja jautājumu. I. Gotharde apliecina, ka nav citu 

variantu, ka rīkot izsoli, kā tas ir atrunāts MK noteikumos Nr. 918); 

5. priekšlikumu iekļaut visus nomas objektus vienā nomas līgumā, ņemot vērā, ka tas ir 

apgrūtināts īpašums; 

6. ierosinājumu atlikt lēmuma projekta izskatīšanu (L. Breidaka informē par 

nepieciešamību sniegt atbildi uzņēmējam uz viņa iesniegumu. G. Porietis informē, ka 

izpildvara palīdzēs L. Breidakai sagatavot atbildi).  

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME 

NOLEMJ: 

Atlikt lēmuma “Par mākslīgās ūdenstilpes “Vējupe” daļas nomu” projektu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 09:19. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks     Imants Krastiņš 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


