
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 19.jūnijā                      Nr.14 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

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

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 13 deputāti:  

J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA) (no plkst. 

13.46), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.BALZĀNS (RA), J.NEILANDS (RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, N.KRASNOVA, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.45. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 19.jūnija ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „SOIRA”. 

2. Par Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanu. 

1.§ 

Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „SOIRA” 

 (N.Krasnova) 

SIA „SOIRA” savā šā gada 11.jūnija iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/1-18/18/1555) lūdz izsniegt 

ielu tirdzniecības atļauju domei piederošajā nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 3, Ādaži, Ādažu 

nov. 2018.gada 21. un 22.jūnijā. 

Plkst. 13.46 K.DĀVIDSONE piedalās sēdē. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.139 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA „SOIRA”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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2.§ 

Par Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanu 

 (A.Brūvers) 

VSIA “Meliorprojekts” izstrādā būvprojektu “Valsts nozīmes ūdensnotekas Gaujas–Daugavas 

kanāls, ŪSIK kods 4123427:01, pik. 00/00-31/42, pārbūves Ādažu pagastā, Ādažu novadā”, 

t.sk., paredzot veikt Mazā Baltezera sedimentācijas daļas tīrīšanu Gaujas–Daugavas kanāla 

ietekas vietā Mazajā Baltezerā. Izrakto grunti (aptuveni 5000 m3) plānots izlīdzināt pludmales 

izveidošanai Ādažu novada pašvaldībai piederošajās, ezeram piegulošajās platībās. 

M.SPRINDŽUKS, R.KUBULIŅŠ, A.BRŪVERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.02.39 – 0.07.25] par: 

1. lēmuma projekta 3.1.apakšpunkta redakciju; 

2. pludmales veidošanai nepieciešamo grunts apjomu, to novietošanu un izlīdzināšanu uz 

Ādažu novada pašvaldībai piederošā zemesgabala; 

3. būvprojekta īstenošanai nepieciešamajām aktivitātēm un zemesgabala turpmākajām 

izmantošanas iespējām. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.140 “Par Mazā Baltezera akvatorijas tīrīšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.53. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


