
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 14.jūnijā                      Nr.10 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti
1
. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

P.PULTRAKS (RA), N.ZVIEDRIS (V), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte), V.KLEBEKO (S), 

P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), 

E.PLŪMĪTE (ZZS), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.ANTONOVS (S), A.BRŪVERS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, S.MŪZE, K.MIĶELSONE, V.LIGERS, P.SABĻINS; 

citi dalībnieki: SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis A.DUNDURS. 

Sēdi protokolē: Lietvedības sekretāre M.RUMPE-KAZLOVSKA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:30. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu. 

2. Par deputātes K.Dāvidsones iesniegumu. 

3. Par deputāta P.Balzāna iesniegumu. 

– Slēgtā daļa – 

4. Par uzbrauktuves izbūvi cilvēkam ar kustību traucējumiem.  

Papildu jautājumi: 

5. Par piedalīšanos izsolē Lindas iela 4 un Lindas iela 2. 

*** 

M.SPRINDŽUKS informē par deputātes I.Pētersones-Jezupenokas (turpmāk-iesniedzēja) š.g. 

14.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2754-P), kurā iesniedzēja lūdz veikt grozījumus 

2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 4.2. 

apakšpunktā par Sociālo jautājumu komiteju 6 locekļu sastāvā, skaita palielināšanu, iekļaujot 

iesniedzēju šajā komitejā. Kā arī š.g. 14. jūnija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2752-P), kurā 

iesniedzēja izsaka vēlmi turpināt pildīt Izglītības, kultūras un sporta komitejas (turpmāk – IKS 

komiteja) priekšsēdētājas amatu. Skaidro, ka iesniegumu ar (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2754-P) varēs 

                                                 
1
 Sākot ar š.g. 16.maiju domes sēžu protokolos tiek norādīta deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse; S – Saskaņa; V – Vienotība; ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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izskatīt š.g. 28.jūnija domes sēdē un iesniegumu ar (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2752-P) pēc būtības 

jāizskata Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē. 

E.PLŪMĪTE izsaka vēlmi balsot par abu iesniegumu iekļaušanu darba kārtībā. 

E.KĀPA skaidro, ka 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada 

pašvaldības nolikums” 95¹. punkts paredz, ka ārkārtas domes sēdes darba kārtību dome nedrīkst 

grozīt. 

*** 

1.§ 

Par SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu 

 (A.Dundurs) 

Informē par Domes Saimniecības un infrastruktūras daļas priekšlikumu par Ādažu novada Alderu, 

Kanāla un Baltezeru ielu asfaltēšanu visā ielu braucamās daļas platumā, jo pēc Eiropas Savienības 

Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā” 

(turpmāk - Projekts) pabeigšanas ir nepieciešams veikt ielu uzlabojumus atsevišķos ielu posmos. 

2015.gadā SIA „Garkalnes ūdens” pabeidza Projektu. Projekta nosacījumi un piešķirtais 

finansējums paredzēja ielu segumu atjaunošanu tikai komunikāciju ieguldīšanai nepieciešamo 

tranšeju platumā. Saskaņā ar iesniegto tāmi Alderu, Kanāla un Baltezeru ielu asfaltēšanu visā ielu 

braucamās daļas platumā sastāda EUR 179 999,91, lūdz šo summu noapaļot vai nu uz augšu vai 

leju, jo SIA „Garkalnes ūdens” kapitāla daļas katras daļas nominālvērtība ir EUR 1,00 (viens 

euro). 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par apaļu summu EUR 180 000,00. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.PULTRAKS (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), V.KLEBEKO 

(S), N.ZVIEDRIS (V), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

L.PUMPURE (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V)), „pret” – nav, „atturas” – 1, (A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte)), DOME 

NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.127 „Par SIA „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu par 

EUR 180 000,00 (simtu astoņdesmit tūkstoši un 00 centi)” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par deputātes K.Dāvidsones iesniegumu 

 (M.Sprindžuks) 

Ziņo par deputātes K.Dāvidsones (turpmāk - iesniedzēja) š.g. 1.jūnija iesniegumu (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/16/2510-D), kurā iesniedzēja lūdz ievēlēt Attīstības komitejā balstoties uz 

2013.gada 23.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 44.punktu.  

E.ŠĒPERS izvirza otru kandidatūru par iekļaušanu Attīstības komitejā, tas ir deputāts 

E.PLŪMĪTIS.  

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.PULTRAKS (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), P.BALZĀNS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), L.PUMPURE (RA), J.NEILANDS (RA)), 

„pret” – 6, (V.KLEBEKO (S), N.ZVIEDRIS (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS), 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte)) „atturas” –nav, DOME 

NOLEMJ:  

Apstiprināt deputātes K.Dāvidsones iekļaušanu Attīstības komitejā. 

M.SPRINDŽUKS norāda, ka par deputātu E.Plūmīti var nebalsot, ņemot vērā vienas balss 

pārākumu. 

3.§ 

Par deputāta P.Balzāna iesniegumu 

 (M.Sprindžuks) 

Ziņo par deputāta P.Balzāna (turpmāk - iesniedzējs) š.g. 9.jūnija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-

18/16/2679-B), kurā iesniedzējs lūdz iekļaut IKS komitejas sastāvā.  
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E.ŠĒPERS norāda, ka balstoties uz 2013.gada 23.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 4.3.apakšpunktu par IKS komitejas sastāvu, vispirms ir jāveic 

grozījumi un pēc tam var balsot par ievēlēšanu IKS komitejas sastāvā. 

E.KĀPA skaidro, ka grozījumus saistošajos noteikumos var apstiprināt tuvākajā domes sēdē, ka 

balsot par ievēlēšanu IKS komitejas sastāvā var pirms grozījumu apstiprināšanas. 

E.ŠĒPERS izsaka bažas par jautājuma steidzamību, par ievēlēšanu IKS komitejas sastāvā pirms 

grozījumu veikšanas. 

*** 

M.SPRINDŽUKS izsludina domes ārkārtas sēdes pārtraukumu uz divām minūtēm. 

*** 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz š.g. 28.jūnija domes sēdi.  

*** 

M.SPRINDŽUKS ierosina kā nākamo izskatīt darba kārtības jautājumu Nr. 5 „Par piedalīšanos 

izsolē Lindas iela 4 un Lindas iela 2”.  

Deputāti atbalsta darba kārtības precizēšanu. 

*** 

5.§ 

Par piedalīšanos izsolē Lindas iela 4 un Lindas iela 2 

 (V.Ligers) 

Ziņo par izsoles norisi, ka aptuveni pēc viena mēneša varētu būt zināmi izsoles rezultāti. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt informāciju zināšanai. 

- SLĒGTĀ DAĻA – 

4.§ 

Par uzbrauktuves izbūvi cilvēkam ar kustību traucējumiem 

 (P.Sabļins) 

Satur konfidenciālu informāciju. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 14.jūnijā, plkst. 14.00.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       M.Rumpe-Kazlovska 

 

Protokols, parakstīts 2016.gada ________________ 


