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Nr.2 §.1.1.1. Apstiprināt Ādažu novada 
Stapriņu ciema nekustamā īpašuma 
„Ziemeļ-Bullas” (kad.apz. 8044 003 0011) 
zemes ierīcības projektu un piekrist zemes-
gabala sadalīšanai.Atļaut īstenot pa kārtām 
detāl plā nojumu Ādažu novada Stapriņu 
ciema nekustamajiem īpašumiem „Ziemeļ-
Bullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas”, 
pirmajā kārtā atļaujot sadalīt nekustamo 
īpašumu „Ziemeļ-Bullas” (kad.Nr.8044 
003 0011) trīs zemes vienībās saskaņā ar 
zemes ierīcības projektu un piešķirt tām 
adreses.

 ! Par zemes ierīcības projekta Ādažu 
novada Ādažu ciema nekustamajam 
īpašumam Rīgas gatvē 5 apstiprināšanu

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 
Ādažu ciema nekustamā īpašuma Rīgas 
gatvē 5 (kad.apz. 8044 007 0002) zemes 
ierīcības projektu un piekrist zemesgabala 
sadalīšanai.

 ! Par darba uzdevuma apstiprināšanu 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekust-
amajiem īpašumiem Rīgas gatvē 88 un 
Muižas ielā 1

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu-
mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 
novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašu-
miem Rīgas gatvē 88 (kad.apz. 8044 004 
0379) un Muižas ielā 1 (kad.apz. 8044 004 
0194).

 ! Par dalību aizsargdambja būvniecībā
Dome nolēma piedalīties aizsargdambja 

būvniecībā nekustamajā īpašumā „Stirniņas” 
(kadastra Nr.8044 006 0017), saskaņā ar 
Zivju dīķu Rīgas rajonā, Ādažu novadā, 
nekustamajā īpašumā „Stirniņas” tehnisko 
projektu ar līdzfinansējumu LVL 25,- 
apmērā, kā arī meža zemes transformācijā 
nekustamajā īpašumā „Stirniņas”, noslēdzot 
līgumu ar īpašnieku.

 ! Par atbalsta līdzekļu piešķiršanu 
Dome nolēma ar naudas balvu apbalvot 

šādus Ādažu vidusskolas, Ādažu mākslas un 
mūzikas skolas un Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas skolēnus: Dmitriju Tarasovu, Māru 
Kalniņu, Aismu Blesi, Eduardu Johansonu. 

 ! Par SIA „D DUPLEKS” komercdar-
bības saskaņošanu

Dome nolēma piekrist, ka SIA „D 
Dupleks” veic ieroču, munīcijas, speciālo 
līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu 
un pirotehnisko izstrādājumu ražošanu 
(izgatavošanu), remontu, glabāšanu, tirdz-
nie cību un pirotehnisko izstrādājumu sezo-
nas tirdzniecību piederošajā īpašumā 
„Smaragdi”, Stapriņos, Ādažu novadā.

 ! Par Ādažu mākslas un mūzikas skolas 
juridisko adresi

Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldības 
iestādes Ādažu mākslas un mūzikas skolas 
juridiskā adrese ir Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV 2164.

 ! Par zemes ierīcības projekta izstrādes 
uzsākšanu 

Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā, 
Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 88 un Muižas ielā 
1 atbilstoši Ādažu novada domes izsniegta-
jam darba uzdevumam zemes ierīcības pro-
jekta izstrādāšanai.

 ! Par sociālo pakalpojumu attīstības 
modeļa atbalstīšanu

1. Konceptuāli atbalstīt Rīgas plānošanas 
reģiona īstenoto ESF projektu ,,Rīgas 
plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu 
attīstības programmas alternatīviem sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumiem 2010. – 2016. izstrāde”.

2. Lūgt Rīgas plānošanas reģionu veikt 
Ādažu modeļa korekciju, iekļaujot grupu 
dzīvokļus pašvaldības pakalpojumos, kurus 

pašreiz nenodrošina, bet provizoriski vēlas 
to sniegt pašvaldība pati vai nodrošināt ar 
privātas vai nevalstiskas organizācijas 
starpniecību. 

 ! Par E.Kieta iesniegumu
Dome nolēma atļaut Egilam Kietim savi-

enot SIA „Ādažu Ūdens” valdes priekš-
sēdētāja amatu ar SIA „Traumatoloģijas un 
ortopēdijas klīnika „Ādaži”” valdes locekļa 
pienākumiem. 

 ! Par pašvaldības zemes piešķiršanu 
nomā

Dome nolēma 
1. Piešķirt nomā līdz 2014.  gada 

31.decembrim Ādažu novada nomas zemes-
gabalus saskaņā ar pielikumu.

1.1. Noteikt iznomājamiem zemes-
gabaliem nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

1.2.  Noteikt nomas maksu gadā 
atbilstoši Ādažu novada 2010.  gada 23.
marta saistošajiem noteikumiem Nr.12 
„Saistošie noteikumi par neapbūvētu 
Ādažu novada domei piederošo vai 
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanas kārtību”.

1.3. Būvvaldes zemes ierīkotājai 
R.Pet kusei noslēgt zemes nomas līgumus 
viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā 
stāšanās atbilstoši Ministru kabineta 
2005.  gada 30.augusta noteikumiem 
Nr.644 „Notei kumi par neizpirktās lau-
ku apvidus zemes nomas līguma noslēg-
šanas un nomas maksas aprēķi nāšanas 
kārtību”.

 ! Dome izskatīja citus juridisko un fizis-
ko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. 

 ! Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties 
Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv

Semin!rs par LEADER 
veida pas!kumiem "DA�U NOVAD"

Biedrība „Gaujas Partnerība” šī gada 30. jūnijā plkst. 18:00 Ādažos, Gaujas ielā 16, 2.stāva zālē rīko semināru 
„LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai”. 

Seminārā tiks stāstīts par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu veidlapas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ievie-

šanai Latvijā 2007. – 2013. gadā pasākuma ietvaros. Vairāk informācijas skatīt: www.adazi.lv. 
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