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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES  

PROTOKOLS  

Ādažu novadā 

 

2013.gada 18.oktobrī                                           Nr. 14 

 

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

noteiktajā kārtībā. 

 

Domes sēdi vada: U. Dambis 

Domē pavisam 15 deputāti 

 

Domes sēdē piedalās 8 deputāti : 

Artis BRŪVERS, Uģis DAMBIS, Ilze PĒTERSONE, Liāna PUMPURE, Adrija KEIŠA, 

Jānis RUKS, Normunds ZVIEDRIS, Edvīns ŠĒPERS 

Nepiedalās: attaisnotu iemeslu dēļ Karīna TINAMAGOMEDOVA, Pēteris BALZĀNS, Juris 

ANTONOVS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Pēteris PULTRAKS, Māris 

SPRINDŽUKS  

 

Sēdē piedalās: domes administrācijas un iestāžu darbinieki – Guntis Porietis, Sarmīte Baķe, 

Dainis Popovs, Everita Kāpa, Kristīne Berķe, Dace Dumpe 

Uzaicināti: SIA „Investīciju risinājumu birojs” pārstāvji Agita Mežjāne, Verners Pelšs 

Sēdi protokolē: Kristīne Kurzemniece 

 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 10.30. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

 

1. Par zemes piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ādažu vidusskolas atbalsta 

biedrība”. 

2. Par ielu apgaismojuma projektu. 

 

1. Par zemes piešķiršanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Ādažu vidusskolas 

atbalsta biedrība”. 

 

E.KĀPA informē, ka, lai biedrības „Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība” projekts āra 

trenažieru uzstādīšanai pie Ādažu vidusskolas tiktu apstiprināts, jau š.g. 21.oktobrī ir 

nepieciešams iesniegt nomas līgumu par zemes nomu uz 7 gadiem. Lai paspētu līgumu 

noslēgt un iesniegt, šodien par to būtu jāpieņem lēmums. Ādažu novada dome jau 2013.gada 

18. jūnija sēdē konceptuāli atbalstīja zemes piešķiršanu nomā uz 7 gadiem. Biedrībai piešķirts 
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sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādējādi domei ir tiesības nodot zemi biedrībai 

bezatlīdzības lietošanā. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr. 228 „Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā”. 

2. Sagatavot lēmumu Nr. 228 parakstīšanai. 

 

2.Par ielu apgaismojuma projektu. 

 

D.POPOVS ierosina uzklausīt SIA „Investīciju risinājumu birojs” pārstāvjus, lai izvērtētu 

iespēju tomēr piedalīties ielu apgaismojuma projektā. 

V.PELŠS informē par uzņēmuma darbību. Iepazinušies ar situāciju un ir pārliecināti, ka 

Ādažu novada domes dalība projektā ir īstenojama, gatavi izstrādāt dokumentāciju. 

Konstatēts, ka noteiktos Gaujas ielas posmos, kur attālums starp gaismekļu balstiem atbilst 

nosacījumiem, iespējams nomainīt 51 gaismekli. Piedaloties projektā, dome iegūtu finanšu 

līdzekļus, būtu elektrības, ekspluatācijas izmaksu ekonomija, tiktu uzlabots novada tēls, rastos 

gaismekļu rezerve, CO2 izmešu samazināšanās. Projekta pieteikuma un dokumentācijas 

sagatavošana izmaksātu  Ls 1964. 

U.DAMBIS. Projekta dokumentu iesniegšanai ir ļoti īss termiņš – 7 novembris. Vai firma 

garantē, ka dokumenti tiks laikā sagatavoti? 

V.PELŠS. Garantējam, tas ir normāls termiņš, mums ir pieredze. 

A.MEŽJĀNE. Piemēram, „Rīgas Gaismai” ārkārtas situācijā uzrakstījām projektu 4 – 5 

dienās. 

A.BRŪVERS. Cik cilvēku pie projekta strādā? 

V.PELŠS. Divi  – tehniskais speciālists un projekta vadītājs. 

E.KĀPA. Vai jums ir visa nepieciešamā informācija no mūsu puses? Vai pastāv risks, ka 

nesasniegsim projekta mērķi? Tādā gadījumā saņemtā nauda jāatmaksā. 

V.PELŠS. Nepieciešamā informācija ir. Risks pastāv vienmēr, bet mūsu praksē tā nav bijis. 

K.BERĶE izsaka bažas par gaismekļu un stabu, vadu savietojamību. 

V.PELŠS. Tehniskais speciālists par stabu stāvokli ir lietas kursā. Visos mūsu projektos 

gaismekļi montēti uz esošiem stabiem, tā nav bijis, ka nedarbotos. 

A.KEIŠA vērš uzmanību, ka apgaismojuma toņi var būt gan vēsie, gan siltie – jāizraugās, kas 

izskatīsies labāk. 

V.PELŠS. To speciālisti noteikti ieteiks. 

U.DAMBIS rezumē, ka projekta realizācija radītu ievērojamu ekonomiju, ierosina atbalstīt 

dalību projektā. 

 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

piedalīties projektu konkursā  „Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību 

publisko teritoriju apgaismojuma infrastrukturā”, izveidojot energoefektīvu ielu 

apgaismojumu. 

 

Sēde slēgta 2013.gada 18.oktobrī, plkst. 10.55. 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                       U. Dambis 

 

 

Domes sēdes protokolētāja       K.Kurzemniece 

 

 

Protokols parakstīts 2013.gada __.oktobrī 


