
 1 

 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 1.decembrī             Nr.21 

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 10 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, 

Vitālijs KLEBEKO,  Edmunds PLŪMĪTE, Pēteris PULTRAKS, Edgars VERNERS (no plkst. 

16.36). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Pēteris BALZĀNS, Jānis NEILANDS, Liāna PUMPURE, 

Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: Nataļja KRASNOVA, Karīna MIĶELSONE, Sarmīte MŪZE, Guntis 

PORIETIS. 

citi: SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars DUNDURS, SIA „Garkalnes Ūdens” valdes 

priekšsēdētājs Gundars KRIEVS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16:30. 

Plkst. 14.01 J.NEILANDS piedalās sēdē. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA „Garkalnes Ūdens” projekta apstiprināšanas  

gadījumā. 

2. Par grozījumiem Ādažu novada domes š.g. 10.novembra sēdes protokola Nr.19 3.§ „Par 

domes priekšsēdētāja komandējumu”. 

1.§ 

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA „Garkalnes Ūdens” projekta apstiprināšanas  

gadījumā 

 (G.Krievs) 

SIA „Garkalnes ūdens” projekts paredz izbūvēt centralizēto kanalizāciju tajās Baltezera ciema 

aglomerācijas vietās, kuras līdzekļu nepietiekamības dēļ tika izslēgtas no būvdarbu zonas, 

realizējot iepriekš apstiprināto projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” 

(galvenokārt Ādažu novada teritorijā). Projekta realizācijas rezultātā tiktu nodrošināts 

pakalpojums vēl 227 iedzīvotājiem, panākot kopējo pakalpojuma pieejamību 98,78% 

mājsaimniecībām aglomerācijas teritorijā. Ādažu un Garkalnes novadu domes ir ieinteresētas 

piesaistīt KF finansējumu projekta realizācijai, nodrošinot pašvaldību līdzfinansējumu, kopsummā 

orientējoši EUR 316 000, t.sk., Ādažu novada domes līdzfinansējuma daļu EUR 101120,00 

apmērā un Garkalnes novada domes orientējošu līdzfinansējuma daļu EUR 214880,00 apmērā. 

SIA „Garkalnes ūdens” rīcībā nav citu finanšu instrumentu projektam nepieciešamā 

līdzfinansējuma piesaistei, kā vien tā īpašnieka – Garkalnes novada domes un Ādažu novada 

domes budžeta līdzekļi. Projekta realizāciju paredzēts sākt 2018.gadā, abu minēto pašvaldību 
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līdzfinansējums SIA „Garkalnes ūdens” būs nepieciešams 2019.gadā. Pēc projekta realizācijas, 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā Baltezera ciemā tiks izbūvēta infrastruktūra (Alderu ielai, 

Tallinas šosejai un Baltezera ielai pieguļošā teritorijā), aptuveni 1000000 EUR kopējā vērtībā, 

dodot iespēju orientējoši 200 novada iedzīvotājiem pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas. 

Garkalnes novada teritorijā tiks izbūvēta infrastruktūra (Ādažu ielas pagarinājums Bukultu 

teritorijā) vismaz 200000 EUR vērtībā, dodot iespēja 30 novada iedzīvotājiem pieslēgties pie 

centralizētās kanalizācijas. 

M.SPRINDŽUKS atzīmē, ka projekta līdzfinansējums jāparedz pašvaldības 2018./2019.gada 

finanšu plūsmā. 

S.MŪZE lūdz skaidrot, kā tiks nodrošināta projektēšanas darbu apmaksa. 

G.KRIEVS skaidro, ka finansējums ir paredzēts SIA „Garkalnes Ūdens” budžetā. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.240 „Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA „Garkalnes ūdens”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes š.g. 10.novembra sēdes protokola Nr.19 3.§ „Par 

domes priekšsēdētāja komandējumu” 

 (M.Sprindžuks) 

Ierosina veikt grozījumu Ādažu novada domes š.g. 10.novembra protokola Nr.19 3 § „Par domes 

priekšsēdētāja komandējumu”, izsakot tā 1.punktu šādā redakcijā: „1. Norīkot domes 

priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz 3 dienām, laika periodā no š.g. 19.novembra līdz 

21.novembrim uz Pleskavu (Krievija).” 

E.PLŪMĪTE lūdz informēt par komandējuma laikā paveikto. 

M.SPRINDŽUKS informē par piedalīšanos Reģionu Forumā Pleskavā (Krievija), kā mērķis ir 

veicināt Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas teritorijas reģionu sociāli 

ekonomisko sadarbību un sagatavotos Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-

2020 sekmīgai apgūšanai. Forumā piedalījās pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un 

Krievijas Pleskavas reģiona. Pārstāvji vienojās veidot Hanzas tipa sadarbību, lai nodrošinātu 

platformu uzņēmēju tikšanām, organizējot uzņēmēju saietus. Informē, ka komandējuma laikā 

izveidojās sadarbība ar Ogres novada pašvaldību, kā rezultātā Ādažu novada domes un biedrības 

„Ādažu uzņēmēji” pārstāvji piedalījās 2.Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību kongresā Ogrē. 

K.MIĶELSONE informē, ka tika parakstīts memorands starp Rīgas plānošanas reģionu (Ogre, 

Tukums, Ādaži) un Pleskavas reģionu par sadarbības programmas 2014-2020 īstenošanu. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (J.ANTONOVS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, 

P.PULTRAKS, M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS), „pret” – 3 (A.KEIŠA, V.KLEBEKO, 

E.PLŪMĪTE), „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt grozījumu Ādažu novada domes š.g. 10.novembra protokola Nr.19 3 § „Par 

domes priekšsēdētāja komandējumu”, izsakot tā 1.punktu šādā redakcijā: 

 „1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz 3 dienām, laika 

periodā no š.g. 19.novembra līdz 21.novembrim uz Pleskavu (Krievija).”. 

Sēde slēgta 2015.gada 1.decembrī, plkst. 16.54.  

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


