ĀDAŽU NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2014.gada 13. janvārī

Nr. 1

Domes ārkārtas sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada domes nolikumā
noteiktajā kārtībā.
Domes sēdi vada: M.Sprindžuks
Domē pavisam 15 deputāti
Domes sēdē piedalās 12 deputāti:
Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Kerola DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE, Māris
SPRINDŽUKS, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA,
Normunds ZVIEDRIS, Liāna PUMPURE, Edvīns ŠĒPERS, Pēteris PULTRAKS.
Domes sēdē attaisnotu iemeslu dēļ nepiedalās: Pēteris BALZĀNS, Juris ANTONOVS, Jānis
RUKS
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Guntis Porietis, Everita Kāpa, Vollijs Kuks,
Jānis Tiļčiks
Uzaicināti: SIA „Garkalnes ūdens” pārstāvji - valdes priekšsēdētājs Gundars Krievs, finansists
Ivars Bergs; SIA „Ādažu ūdens” pārstāvji – valdes loceklis Aivars Dundurs, projektu
koordinators Gatis Laka
Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 14.00.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par ielu apgaismojuma projektu.
2. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
3. Par grozījumiem 2012. gada 10. janvāra lēmumā Nr. 2 „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” apstiprināšanu un par
saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai” (ziņo A.Dundurs).
4. Par projektu „Veselīgas attīstības skola”.
5. Informatīvs ziņojums par pārbaudes rezultātiem Sporta centrā.
6. Par biedrības „Saules Stariņi” atbrīvošanu no nomas maksas.
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1. Par ielu apgaismojuma projektu.
Ziņo K.BERĶE. 2013.gada 7.decembrī no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas saņemta vēstule ar lūgumu precizēt projekta informāciju un domes 22.10.2013.
lēmumā Nr. 250 iekļauto summu, izdalot attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Ir
sagatavots attiecīgs lēmumprojekts.
M.SPRINDŽUKS. Cik reāli ir uzvarēt projektu konkursā, ņemot vērā apgaismojuma
infrastruktūras stāvokli?
K.BERĶE norāda, ka tas šajā gadījumā nav izšķirošais faktors, bet lielākā nozīme ir tieši tam,
cik liels būs CO2 emisijas samazinājums salīdzinot ar citiem projektu iesniedzējiem.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 1 „Par grozījumiem 22.10.2013. lēmumā Nr. 250 „Par dalību
trešās kārtas projektu konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 1 parakstīšanai.
2. Zemes jautājumi.
2.1. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
2.1.1.V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsoņa A. K. pilnvarotās personas J. S.
2014.gada 6.janvāra iesniegumu par domes piekrišanu 120/13100 domājamās daļas no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā
ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību. Ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A.
K. iegūst īpašumā 120/13100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”,
Baltezers (kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas uzturēšanai.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 2 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 2 parakstīšanai.
2.1.2.V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsoņa V. B. pilnvarotās personas J. S.
2014.gada 6.janvāra iesniegumu par domes piekrišanu 164/13100 domājamās daļas no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā
ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību. Ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis V.
B. iegūst īpašumā 164/13100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers
(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
uzturēšanai.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 3 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 3 parakstīšanai.
2.1.3.V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsoņa M. M. pilnvarotās personas J. S.
2014.gada 6.janvāra iesniegumu par domes piekrišanu 32/13100 domājamās daļas no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā
ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību. Ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis M.
M. iegūst īpašumā 32/13100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers
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(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
uzturēšanai.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 4 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 4 parakstīšanai.
2.1.4. V.KUKS informē par Krievijas Federācijas pilsoņa S. V. pilnvarotās personas J. S.
2014.gada 6.janvāra iesniegumu par domes piekrišanu 106/13100 domājamās daļas no
nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti” zemes 1,31 ha platībā reģistrācijai zemesgrāmatā saskaņā
ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.pantā noteikto darījumu izskatīšanas
kārtību. Ir sagatavots lēmumprojekts, kas paredz piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis S.
V.iegūst īpašumā 106/13100 domājamo daļu no nekustamā īpašuma „Čiekurkrasti”, Baltezers
(kadastra Nr.80440100203) zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
uzturēšanai.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 5 „Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 5 parakstīšanai.
2.2.Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
2.2.1. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.1.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 10, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050076, būves kadastra
apzīmējums 80440050076001 ), dzīvokļa Nr.14 kopīpašuma domājamo daļu 317/34574.
2.2.1.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 10 dzīvokļa Nr.14 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050076001014: „Kadaga 10”-14, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.1.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 10”-14, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.2. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.2.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 10, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050076, būves kadastra
apzīmējums 80440050076001, ), dzīvokļa Nr.20 kopīpašuma domājamo daļu 309/34574.
2.2.2.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 10 dzīvokļa Nr.20 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050076001020: „Kadaga 10”-20, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.2.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 10”-20, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.3. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
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noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.3.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 10, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050076, būves kadastra
apzīmējums 80440050076001, ), dzīvokļa Nr.63 kopīpašuma domājamo daļu 317/34574.
2.2.3.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 10 dzīvokļa Nr.63 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050076001063: „Kadaga 10”-63, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.3.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 10”-63, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.4. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9. apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.4.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 10, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050076, būves kadastra
apzīmējums 80440050076001, ), dzīvokļa Nr.73 kopīpašuma domājamo daļu 466/34574.
2.2.4.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 10 dzīvokļa Nr.73 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050076001073: „Kadaga 10”-73, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.4.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 10”-73, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.5. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.5.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 10, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050076, būves kadastra
apzīmējums 80440050076001, ), dzīvokļa Nr.74 kopīpašuma domājamo daļu 315/34574.
2.2.5.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 10 dzīvokļa Nr.74 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050076001074: „Kadaga 10”-74, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.5.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 10”-74, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.6. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.6.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 11, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050077, būves kadastra
apzīmējums 80440050077001, ), dzīvokļa Nr.54 kopīpašuma domājamo daļu 471/34945.
2.2.6.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 11 dzīvokļa Nr.54 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050077001054: „Kadaga 11”-54, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.6.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 11”-54, Kadaga, Ādažu novads.
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2.2.7. Ziņo VKUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.7.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 11, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050077, būves kadastra
apzīmējums 80440050077001, ), dzīvokļa Nr.63 kopīpašuma domājamo daļu 323/34945.
2.2.7.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 11 dzīvokļa Nr.63 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050077001063: „Kadaga 11”-63, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.7.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 11”-63, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.8. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.8.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 7, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050073, būves kadastra
apzīmējums 80440050073001, ), dzīvokļa Nr.57 kopīpašuma domājamo daļu 472/34536.
2.2.8.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 7 dzīvokļa Nr.57 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050073001057: „Kadaga 7”-57, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.8.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 7”-57, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.9. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.9.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 7, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050073, būves kadastra
apzīmējums 80440050073001), dzīvokļa Nr.57 kopīpašuma domājamo daļu 466/34536.
2.2.9.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 7 dzīvokļa Nr.73 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050073001073: „Kadaga 7”-73, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.9.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 7”-73, Kadaga, Ādažu novads.
2.2.10. Ziņo V.KUKS.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 45.pantu un
Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumu Nr.1296 “Adresācijas sistēmas
noteikumi” 2.9.apakšpunktu un 23.punktu, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav,
„atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
2.2.10.1. Noteikt Ādažu novada pašvaldībai piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kadaga 5, Kadaga (zemes vienības kadastra apzīmējums 80440050071, būves kadastra
apzīmējums 80440050071001, ), dzīvokļa Nr.39 kopīpašuma domājamo daļu 449/39791.
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2.2.10.2. Piešķirt adresi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 5 dzīvokļa Nr.39 telpu
grupai ar kadastra apzīmējumu 80440050071001039: „Kadaga 5”-39, Kadaga, Ādažu nov.
2.2.10.3.Ierakstīt zemesgrāmatā uz Ādažu novada pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai dzīvokļa īpašumu „Kadaga 5”-39, Kadaga, Ādažu novads.
2. 3.Par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu.
V.KUKS informē par D. S. un O. S. 2014.gada 3.janvāra iesniegumu (Reģ. Nr.ADM/118/14/47) ar lūgumu jaunas adreses „Vējvarpas” piešķiršanu nekustamā īpašuma „Vārpiņas”
parceles Nr.3 zemesgabalam 2,7 ha platībā.
Pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka iestāde
jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot acīmredzamas pārrakstīšanās vai
matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību, un Ministru kabineta 2009.gada
3.novembra noteikumu Nr.1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.10. 12., 29.3. un 29.4.
punktiem, atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret”-nav, „atturas”-nav, DOME NOLEMJ:
1. Precizēt Ādažu novada domes 2013.gada 17.decembra lēmuma Nr.311 „Par zemes
ierīcības projekta Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Vārpiņas”
apstiprināšanu” lemjošās daļas:
3.2.punktu- Noteikt parcelei Nr. „2” 2,7 ha platībā nekustamā īpašuma lietošanas mērķi:
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa kods 0101;
4.1.punktu - Piešķirt nekustamā īpašuma „Vārpiņas” apbūvei paredzētajai parcelei Nr. „3” 2,7
ha platībā adresi: „Vējavārpas”, Stapriņi, Ādažu novads;
4.2.punktu- Noteikt parcelei Nr. „3” 2,7 ha platībā noteikto nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, lietošanas mērķa
kods 0101.
2.Mainīt Valsts adrešu reģistrā adresi: „Vārpulauks”, Stapriņi, Ādažu novads uz adresi:
„Vējavārpas”, Stapriņi, Ādažu novads.
3. Par grozījumiem 2012. gada 10. janvāra lēmumā Nr. 2 „Par tehniski ekonomiskā
pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”
apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta
īstenošanai”.
G.KRIEVS. 2010. gada janvārī Ādažu novada dome un Garkalnes novada dome lēma par
tehniski ekonomiskā pamatojuma (TEP) „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Baltezerā” apstiprināšanu. Pamatojoties uz to, tika iesniegts projekta pieteikums VARAM un
saņemts Kohēzijas fonda līdzfinansējums. Projekts ir par nepilniem 6 miljoniem latu un
pašvaldību finansējums projektā ir proporcionāls - Garkalnes pašvaldība – 68%, Ādažu
pašvaldība – 32%. Pirms diviem gadiem apstiprinātajā TEP paredzēts, ka centralizēti savāc
kanalizācijas notekūdeņus ap lielo un mazo Baltezeru un tie tiek novadīti uz Rīgas attīrīšanas
iekārtām. Projekta būvniecība tika sadalīta divās kārtās – 1. kārta paredzēja tīklu izbūvi
Garkalnes novada Priedkalnē un Bukultos un savienojumu ar Rīgu (līgums noslēgts pirms
gada), 2. kārta – kanalizācijas tīklu izbūvi Garkalnes novada Baltezerā, Ādažu novada
Baltezerā un Alderos.
Augusta beigās tika izsludināts iepirkums 2.kārtai, ko VARAM kontrolēja, novembrī SIA
„Garkalnes ūdens” izvērtējot projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”
iepirkumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” kanalizācijas tīklu izbūve
Garkalnes novada Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada Baltezerā, Alderos”, konstatēja, ka
par iepirkuma rezultātā noteikto zemāko cenu nav iespējams izbūvēt kanalizācijas tīklus TEP
norādīto būvniecības indikatoru apjomā. Nepieciešams par apmēram 600 000 Ls vairāk nekā
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plānots. Bija divi varianti – pirmais, ka šo summu proporcionāli sedz abas pašvaldības
400 000 Ls Garkalne un 200 000 Ls Ādaži, kas ir dārgi un nav reāli, jo kopējais pašvaldību
līdzfinansējums visam projektam jau ir aptuveni 600 000 Ls. Otrs variants, kas tiek piedāvāts,
jāapstiprina abu pašvaldību domēm un tad jāiesniedz VARAM – aktualizēt TEP, atsakoties no
posmiem, kuri rada sadārdzinājumu. TEP pārstrādāts, lai saņemtu VARAM akceptu un
projekts realizētos. Dārgos posmus izņemam ārā un tie iet uz Rīgas attīrīšanas iekārtām.
Ja VARAM apstiprinās, janvāra mēnesī varētu izsludināt otrreiz iepirkumu 2.projekta kārtai.
M.SPRINDŽUKS. Pat ja notekūdeņi iet uz SIA „Ādažu ūdens” iekārtām, vai tīklu turētājs
joprojām ir „Garkalnes ūdens”?
G.KRIEVS. Jā, vēl 5 gadus.
M.SPRINDŽUKS. Tātad tikai pēc tam var pārslēgt mūsu virzienā, ātrāk ne.
V.BULĀNS. Tas būs pārslēgts, vai arī tīkli jāizpērk?
G.KRIEVS. Tīkli tiek izbūvēti par apmēram 4 miljoniem Garkalnes pusē, par 2 – Ādažu.
Nākotnē būtu izdevīgi kaut ko piebūvēt par savu naudu, pēc 5 gadiem kapitāldaļu turētāji
varēs lemt, kas ko apsaimniekos.
U.DAMBIS izsaka neizpratni, uz kā rēķina iegūstam zemākas izmaksas. 10 mājas tāpat netiek
nodrošinātas. Sanāk, ka iztrūkst 200 metri. Interesējas, vai SIA „Ādažu ūdens” veicis
aprēķinus, par cik sadārdzināsies attīrīšanas iekārtu ekspluatācija, ja daļa nāks uz Ādažiem,
nevis, kā plānots, uz Rīgu.
A.DUNDURS. Jā. Ja viss jānodrošina Ādažiem, mūsu attīrīšanas iekārtas būs noslogotas tuvu
100 procentiem. Trešais aerators būs jābūvē, ja ievērojami palielināsies notekūdeņu
daudzums.
U.DAMBIS. Tātad pie jaunā projekta jārēķina klāt attīrīšanas iekārtu paplašināšana.
G.LAKA. Viss atkarīgs no cilvēku atsaucības, pa 5 gadiem šo jaudu noteikti nesasniegs.
M.SPRINDŽUKS. Vai ietaupot uz trašu izbūves rēķina 200 000, mēs tiešām iegūstam vēlamo
ekonomisko rezultātu vai arī pēc tam tas izmaksās vairāk? Projekts nav tāds kā sākumā
plānots, ka viss aiziet uz Rīgu.
A.DUNDURS. TEP ir norādīta finanšu plūsma un tas, ka tiek sasniegts nepieciešamais
rezultāts.
G.KRIEVS uzskata, ka alternatīvas nav.
A.DUNDURS aicina atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, rezumējot, ka ieguldot apmēram
200 000 latus iegūsim objektus un tīklus par 2 miljoniem latu.
M.SPRINDŽUKS. Ir izdevīgi aglomerāciju pagriezt uz Ādažiem, tie ir mūsu perspektīvie
tīkli.
J.TIĻČIKS norāda, ka piedāvātais risinājums ir labs, loģisks un saprotams, lai bizness paliek
Ādažos, bet pauž bažas, kā projekta risinājums atbilst 2009.gadā izstrādātajam tehniski
ekonomiskajam pamatojumam vides projektam, kur galvenais uzstādījums bija abu ezeru
ekosistēmas saglabāšana. Kanalizācijas notekūdeņus bija paredzēts laist uz Rīgas attīrīšanas
iekārtām. Izbūvētas sūknētavas un infrastruktūra. Kādā veidā mainīsies hidraulika jau
izbūvētajās trasēs un kā VARAM skatīsies uz to, ka radikāli tiek mainīts pirmā TEP virziens.
A.DUNDURS. Galvenais, ir tas, ka realizējot šo projektu, mēs likvidējam visas notekūdeņu
izlaides abos Baltezeros.
M.SPRINDŽUKS secina, ka sagatavotais lēmumprojekts Ādažu interesēm ir izdevīgāks un
aicina balsot.
Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (Māris Sprindžuks, Artis Brūvers, Karina
Tinamagomedova, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Kerola
Dāvidsone), „pret” – nav, „atturas” – 4 (Uģis Dambis, Normunds Zviedris, Edvīns Šēpers,
Valērijs Bulāns), DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 6 „Par grozījumiem 2012.gada 10.janvāra lēmumā Nr. 2 „Par
tehniski ekonomiskā pamatojuma „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
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Baltezerā” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 6 parakstīšanai.
4. Par projektu „Veselīgas attīstības skola”.
Ziņo I.PĒTERSONE. Informē par biedrības „Veselīgas attīstības skola” iesniegumu ar
lūgumu atbalstīt biedrības iniciatīvu piedalīties projektā - Sabiedrības integrācijas fonda
atklātā konkursā ar mikroprojektu „Konsultatīva centra izveide Ādažu novada bērniem ar
speciālajām vajadzībām”.
Mērķgrupa, uz ko attiecas projekts, ir ģimenes ar bērniem, kur īpaša uzmanība tiks pievērsta
bērniem ar speciālajām vajadzībām. Projekta ietvaros centra speciālistiem būs iespēja sniegt
bezmaksas palīdzību 80 ģimenēm ar bērniem (20 nodarbības). Konstatēts, ka Ādažu novada
domes izglītības iestādes ir ieinteresētas šādas palīdzības saņemšanā. Ir sagatavots
lēmumprojekts, kas paredz, ka projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldības līdzfinansējums
būtu 10 % apmērā, bet ne vairāk kā EUR 2000,00.
Jautājums atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tas ir steidzams, jo projekts līdz
š.g. 14.janvārim jāiesniedz.
E.KĀPA norāda, ka ar šādu lēmumu jau tiek radīts precedents pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanai. Ja dome vēlas līdzfinansēt šādus projektus, nepieciešams izstrādāt saistošos
noteikumus, kas noteiktu jomas un prasības, lai piešķirtu līdzfinansējumu. Tad varētu arī
attiecīgi plānot budžetu un vadīties pēc tā un skaidriem noteikumiem, vai biedrības
kvalificējas pašvaldības atbalsta saņemšanai vai nē.
Deputāti piekrīt.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 7 „Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības „Veselīgas
attīstības skola” projektam”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 7 parakstīšanai.
5. Informatīvs ziņojums par pārbaudes rezultātiem Sporta centrā.
Ziņo L.RAISKUMA. Iepazīstina deputātus ar ziņojumu par pārbaudes rezultātiem Ādažu
sporta centrā. Pārbaude veikta saskaņā ar 2013.gada 12.decembra rīkojumu. Izskatot
komisijas locekļu konstatētos faktus, komisija konstatējusi šādus būtiskus, pierādāmus
pārkāpumus:
1) grāmatvedības blokā – nav nodrošināta uzskaite pa pakalpojumu veidiem, nav
nodrošināta iegādes, uzskaites un izsniegšanas kārtība par bezskaidras naudas
līdzekļiem un līdz iepriekšējai pārbaudei maijā nebija noteikta kārtība darbam ar
debitoriem;
2) personālvadības blokā - darbinieks novēloti iepazīstināts ar amata aprakstu, ir
nepilnīga darba organizācijas kārtība.
Lai objektīvi izvērtētu saimnieciskā bloka problēmas, tās jāskata kontekstā ar piešķirto
finansējumu.
Deputāti apspriež, kā preventīvi novērst iespējamos riskus iestādēs, kuras sniedz maksas
pakalpojumus ar skaidras naudas norēķiniem.
DOME pieņem informāciju zināšanai.

8

6. Par biedrības „Saules Stariņi” atbrīvošanu no nomas maksas.
M.SPRINDŽUKS informē par biedrības „Saules Stariņi” 2014.gada 13.janvāra iesniegumu
ar lūgumu rast iespēju atbrīvot biedrību no nomas maksas Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē
koncerta rīkošanai Ādažu bērnu un jauniešu attīstības centra bērniem un jauniešiem (tai
skaitā bērniem ar veselības problēmām). Koncerts notiks 2014.gada 19.janvārī no plkst.
10.00 - 12.30. Koncerts tiek rīkots bez maksas. Biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma
organizācijas statuss. Ir sagatavots attiecīgs lēmumprojekts.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
1. Pieņemt lēmumu Nr. 8 „Par biedrības „Saules Stariņi” atbrīvošanu no nomas
maksas”.
2. Sagatavot lēmumu Nr. 8 parakstīšanai.
Sēde slēgta 2014.gada 13.janvārī, plkst. 15.30.
Domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

K.Kurzemniece
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