ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2018.gada 13.aprīlī

Nr.9

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 9 deputāti:
P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS
(RA), K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S), E.VERNERS (RA).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE
(RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (LZS).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: I.HENILANE, L.INDRIKSONE, E.KĀPA, D.MEDNIECE,
G.PORIETIS, A.VAIVADE.
Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 08.30.
Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Apstiprināt domes šā gada 13.aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtību.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Informatīvs ziņojums par Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūvi Rīgas gatvē
36, Ādažos būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem.
2. Par publiskās apspriešanas organizēšanas ierosinājumu.
3. Par dalību projektu konkursā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām
sadarbībā ar NVO”.
4. Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst
plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un
īstenošanu”.
5. Par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
6. Par izmaiņām Iepirkuma komisija sastāvā.
7. Par tirdzniecības vietām.
1.§
Informatīvs ziņojums par Dievnama, baptistērija un saiešanas nama izbūvi Rīgas gatvē
36, Ādažos būvniecības publiskās apspriešanas rezultātiem
(D.Medniece)

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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Informē, ka atbilstoši Būvniecības likuma 14.panta piektajai daļai un Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra noteikumiem Nr.671 “Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas
kārtība”, būvvalde šā gada 5.februārī pieņēma lēmumu Nr.BV7/4-10/18/1 “Par publiskās
apspriešanas uzsākšanu” par Dievnama, baptistērijas un saiešanas nama (turpmāk – objekts)
izbūves būvniecības ieceres publisko apspriešanu no šā gada 9.februāra līdz 16.martam.
Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gaitā tika saņemti 1605 personu viedokļi, paužot
gan atbalstu, gan noraidošu attieksmi būvniecības iecerei (pielikums). Par būvniecības ieceri,
bija 1223 personas, bet pret 392. Tomēr, izvērtējot būvniecības realizācijas vietas mikrorajona
iedzīvotāju viedokli, kuru dzīvesvieta ir tiešā tuvumā, konstatēts, ka būvniecības ieceri
atbalsta 65 iedzīvotāji, bet neatbalsta 152. Iedzīvotāji ir pauduši bažas par to, ka reliģiskas
būves būvniecība mikrorajonā varētu pasliktināt viņu dzīves kvalitāti. Informē, ka jautājums
izskatīts Attīstības komitejas šā gada 10.aprīļa sēdē un, ņemot vērā, ka publiskās apspriešanas
rezultāti ir pretrunīgi, pieņemts atzinums organizēt publisko apspriešanu Ādažu novadā
reģistrētajiem iedzīvotājiem, pamatojoties uz domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu
Nr.22/2017 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 139.punktu, lai nodrošinātu iedzīvotāju
līdzdalību īpaši svarīgu vietējas nozīmes jautājumu izlemšanā.
M.SPRINDŽUKS, R.KUBULIŅŠ, K.SPRŪDE, D.MEDNIECE debatē [domes sēdes audio
ieraksta laiks 0.10.35 – 0.21.04] par:
1. par būvniecības publiskās apspriešanas procedūru un anketas jautājumiem;
2. par notikušās publiskās apspriešanas rezultātiem un iemesliem, kas skaidro pretrunīgos
rezultātus;
3. tuvākajā kvartālā ietilpstošajām ielām un to iedzīvotāju pausto viedokli;
4. objekta izvietošanu zemesgabalā, objekta un zemesgabala izmēriem, piebraukšanu pie
objekta un autostāvvietu pieejamību, objekta ietekmi uz tuvāko dzīvojamo māju
iedzīvotājiem;
5. problēmu, ka iepriekšējais teritorijas plānojums nenosaka specifiskās prasības
reliģiskajām un kulta būvēm, kā arī novada attīstības stratēģija nenorāda prasības šāda
rakstura būvēm, ja tās tiek izvietotas novada centrā vai tuvu dzīvojamajai zonai;
6. iedzīvotāju pieaugošu pieprasījumu pēc harmoniskas pilsētvides novada ciemu
centros, lauku teritorijai pārveidojoties par pilsētas teritoriju.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt informāciju zināšanai.
2.§
Par publiskās apspriešanas organizēšanas ierosinājumu
(D.Medniece)
Pamatojoties uz domes 2017.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.22/2017 “Ādažu novada
pašvaldības nolikums” 139.punktu, ierosina atbalstīt publiskās apspriešanas rīkošanu par
reliģisku būvju būvniecību nekustamajā īpašumā Rīgas gatvē 36, Ādaži, Ādažu novads.
M.SPRINDŽUKS, K.SPRŪDE, A.KEIŠA, P.BALZĀNS, R.KUBULIŅŠ, J.NEILANDS,
D.MEDNIECE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.19.12 – 0.46.46] par:
1. viedokli, ka objekts sava izmēra dēļ nav piemērots zemesgabalam, kā arī nav atrisināts
jautājums ar piebraucamo ceļu un autotransporta novietošanu pie objekta, ņemot vērā,
ka objektu var apmeklēt liels iedzīvotāju skaits, tai skaitā no blakus esošiem
novadiem, šādi noslogojot esošo infrastruktūru un radot apgrūtinājumus blakus esošo
dzīvojamo māju iedzīvotājiem;
2. priekšlikumu meklēt alternatīvas objekta izvietošanas iespējas, tai skaitā piedāvājot
reliģiskajai organizācijai citus zemesgabalus;
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3. priekšlikumu organizēt sabiedrības viedokļa izzināšanu par vietām Ādažu novadā, kas
būtu piemērotas no pilsētas arhitektoniskā veidola, samērīga attāluma no dzīvojamās
zonas un pieejamības kritērijiem reliģiskajiem vai kulta objektiem;
4. ierosinājumu apzināt objekta un zemesgabala tehniskos parametrus, izvērtēt iespēju
īstenot būvniecības ieceri noteiktajā apmērā minētajā zemesgabalā vai samazinātā
apmērā un, ņemot vērā iepriekšējās izpētes rezultātus, pieņemt attiecīgu lēmumu;
5. iespēju būvvaldei pieņemt vienu no lēmumiem: 1) atļaut īstenot būvniecības ieceri
pilnā apmērā; 2) neatļaut īstenot būvniecības ieceri vai 3) atļaut īstenot būvniecības
ieceri ar nosacījumiem (ierobežotā apmērā);
6. nepieciešamību domei organizēt publisko apspriešanu sabiedriski nozīmīgai būvei
saskaņā ar Likumu par pašvaldībām un Ādažu novada pašvaldības nolikumu;
7. ierosinājumu sagatavot aptaujas jautājumus, lai noskaidrotu novadā reģistrēto
iedzīvotāju viedokli par objekta piemērotību zemesgabalam;
8. lēmuma pieņemšanu domei pēc publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšanas, Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Latvijas Arhitektu savienības
speciālistu viedokļu apzināšanas.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.68 “Par publiskās apspriešanas organizēšanas ierosinājumu” un
sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par dalību projektu konkursā “Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām
sadarbībā ar NVO”
(I.Henilane)
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.69 “Par dalību projektu konkursā “Ģimeņu atbalsta projektu
konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”” un sagatavot to parakstīšanai.
4.§
Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu
un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”
(L.Indriksone)
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.70 “Par grozījumiem 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.
5.§
Par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu
(A.Vaivade)
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.71 “Par Ādažu novada pašvaldības 2017.gada pārskata
apstiprināšanu” un sagatavot to parakstīšanai.
6.§
Par izmaiņām Iepirkuma komisija sastāvā
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.72 “Par izmaiņām Iepirkuma komisija sastāvā” un sagatavot to
parakstīšanai.
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7.§
Par tirdzniecības vietām
(E.Kāpa)
Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.73 “Par tirdzniecības vietām” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 09.43.
Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

J.Sviridenkova

Protokols parakstīts 2018.gada ________________
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