
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 10.oktobrī                      Nr.19 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 12 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA 

(LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS 

(RA). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, G.PORIETIS. 

Citi: SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis A.DUNDURS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.50. 

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

Apstiprināt domes š.g. 10.oktobra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumu. 

1.§ 

Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumu 

 (A.Dundurs) 

SIA “Ādažu Ūdens” (turpmāk – SIA) savā iesniegumā lūdz noslēgt uz 10 gadiem jauno 

sabiedrisko pakalpojumu līgumu, jo 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā jaunas 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, š.g. 16.septembrī stājās spēkā domes š.g. 22.augusta 

saistošie noteikumi Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu 

novadā” un SIA nepieciešams jauns ilgtermiņa līgums, lai saņemtu ES Kohēzijas fonda 

finanšu līdzekļus projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, III kārta”, kur 

pieteikuma iesniegšanas termiņš ir š.g. 12.oktobris. 

A.KEIŠA, A.DUNDURS, M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS, E.KĀPA, R.KUBULIŅŠ debatē 

[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.01.54 – 0.12.27] par: 

1. pakalpojumu cenu noteikšanas kārtību kapitālsabiedrībās; 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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2. iespēju nodot SIA apsaimniekošanai jaunizbūvētu lietus ūdens attīrīšanas iekārtu 

Gaujas ielā 16 vai arī lietus ūdens kanalizācijas tīklu kopumā; 

3. līguma darbības termiņu un iespēju domei to pārtraukt pēc kapitālsabiedrības darbības 

novērtēšanas.   

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

Pieņemt lēmumu Nr.224 “Par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas līgumu” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.04. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


