ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2018.gada 6.februārī

Nr.4

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 15 deputāti:
P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
K.DĀVIDSONE (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA),
L.PUMPURE (RA), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS
(LZS), E.VERNERS (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: I.HENILANE, L.INDRIKSONE, E.KĀPA, N.MASAĻSKIS,
S.MŪZE, I.PĒRKONE, G.PORIETIS.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16.00.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 1.februāra ārkārtas sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par amatu savienošanu atļauju M.Sprindžukam.
2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par
projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu”.
3. Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes
mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””.
1.§
Par amatu savienošanu atļauju M.Sprindžukam
(M.Sprindžuks)
Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks savā šā gada 2.februāra iesniegumā (reģ. Nr.ĀND/118/18/318) lūdz atļaut savienot domes priekšsēdētāja amatu ar Rīgas pilsētas pašvaldības un
Pierīgas pašvaldību savstarpējā koordinācijas jautājumu risināšanas darba grupas (turpmāk –
Darba grupa) vadītāja vietnieka amatu, jo ar Ministru prezidenta 2017.gada 13.decembra
rīkojumu Nr.373 viņš ir ievēlēts par Darba grupas vadītāja vietnieku.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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Pieņemt lēmumu Nr.15 “Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam” un sagatavot
to parakstīšanai.
2.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par
projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”
sagatavošanu un īstenošanu”
(L.Indriksone)
Plkst. 16.02 J.NEILANDS piedalās sēdē.
Plkst. 16.03 P.BALZĀNS atstāj sēdi.
A.KEIŠA, L.INDRIKSONE, M.SPRINDŽUKS, A.KEIŠA, V.BULĀNS, G.PORIETIS,
I.HENILANE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.07.38 – 0.15.59] par projekta 1. un
2.daļas īstenošanu un projekta plānotajiem sasniedzamajiem rādītājiem.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA),
K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA),
J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (LZS),
E.VERNERS (RA)), „pret” – 1 (A.KEIŠA (LZS)), „atturas” – 1 (K.SPRŪDE (S)),
(P.BALZĀNS (RA) atstāja sēdi), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada
22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku
apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”” un sagatavot to
parakstīšanai.
3.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes
mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””
(M.Sprindžuks)
Prezentācija (pielikums).
Plkst. 16.22 P.BALZĀNS piedalās sēdē.
P.BALZĀNS, M.SPRINDŽUKS, E.VERNERS, A.KEIŠA, I.HENILANE, G.BOJĀRS,
S.MŪZE, E.KĀPA, J.NEILANDS, J.BEĶERS, R.KUBULIŅŠ, N.MASAĻSKIS,
L.PUMPURE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.37.22 – 1.50.26] par:
1. jaunās skolas ēkas plānotajiem būvdarbiem un to alternatīvām, jaunās skolas
īstenošanu kārtās;
2. ierosinājumu pārtraukt būvdarbu iepirkumu un priekšlikumiem pieaugošā skolēnu
skaita un telpas trūkuma situācijas risināšanai;
3. priekšlikumu pārskatīt iepirkuma dokumentācijā iekļautās prasības būvniekam un
ierosinājumu organizēt atkārtotu iepirkumu;
4. projekta sasniedzamajiem rādītājiem;
5. ierosinājumu iepirkuma rezultātā saņemtās tāmes nodot ekspertīzes veikšanai
(N.Masaļskis informē, ka projektētāja tāmes tika nodotas ekspertīzei un ekspertīzes
rezultātā tika saņemts pozitīvs atzinums par tāmes korektumu);
Plkst. 17.30 J.BEĶERS atstāj sēdi.
Plkst. 17.31 J.BEĶERS piedalās sēdē.
6. pieredzi, būvējot dažādus objektus, izmantot attiecīgu regulējumu projektēšanai un
būvniecībai (dzeltenā, sarkanā vai atvērtā grāmata);
7. ES struktūrfondu, valsts budžeta dotācijas un pašvaldības finansējuma apmēriem.
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G.BOJĀRS Latvijas Zaļās partijas vārdā lūdz domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku izsludināt
sēdes trīs minūšu pārtraukumu.
Plkst. 17.51 M.SPRINDŽUKS, pamatojoties uz domes 2017.gada 20.jūnija saistošo
noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 90.6.apakšpunktu, izsludina
sēdes trīs minūšu pārtraukumu.
***
Pārtraukums.
***
Plkst. 17.54 M.SPRINDŽUKS atsāk sēdi.
G.BOJĀRS ierosina domei, pieņemot lēmumu par jaunās skolas būvēšanu, noteikt
nosacījumu, ka, izmantojot atvērtās grāmatas principu, par pielietotajām metodēm un projekta
izmaksu samazinājumiem tiks regulāri ziņots domei (reizi ceturksnī).
M.SPRINDŽUKS, G.BOJĀRS, N.MASAĻSKIS, R.KUBULIŅŠ, I.HENILANE, E.KĀPA
debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 1.55.08 – 2.02.45] par:
1. G.Bojāra priekšlikuma iekļaušanu līgumā ar darbu veicējiem (būvnieku, autoruzraugu)
(E.Kāpa informē, ka tiks sagatavots papildu pārrunas protokols pie līguma);
2. nepieciešamību sagatavot domes lēmuma projektu par jaunās skolas projekta darba
grupu un tai noteiktiem uzdevumiem un pienākumiem.
M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides
uzlabošana Ādažu novadā” īstenošanu, realizējot jaunās skolas ēkas būvdarbus trīs kārtās:
1.kārtu līdz 2019.gada 1.jūnijam, un 2. un 3. kārtu – līdz 2022.gada 31.decembrim, ar
kopējām prognozētām izmaksām 18952378,15 euro, ieskaitot PVN.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP),
V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ (LZP), P.PULTRAKS (RA),
L.PUMPURE (RA), J.NEILANDS (RA), K.SAVICKA (RA), M.SPRINDŽUKS (RA),
E.VERNERS (RA)), „pret” – 3 (A.KEIŠA (LZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (LZS)),
„atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā
Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam
“Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””” un sagatavot
to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 18.06.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2018.gada ________________

3

