
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2018.gada 11.septembrī                     Nr.22 

 

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 12 deputāti:  

P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA) (no plkst. 16.03), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

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

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), L.PUMPURE (RA), K.SPRŪDE (KPV 

LV). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, E.KĀPA, G.PORIETIS, A.SPRICIS. 

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 11.septembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par koku cirsmas izsoles organizēšanu. 

1.§ 

Par koku cirsmas izsoles organizēšanu 

 (A.Spricis) 

Ierosina pārdot atklātā izsolē ar augšupejošu soli domei piederošo kustamo mantu – 

kokmateriālu cirsmas nekustamajos īpašumos “Ziemeļvēji”, Kadaga, Ādažu novads, ar 

kadastra Nr.8044 005 0467 un “Kadagas centrs”, Kadaga, Ādažu novads, ar kadastra Nr.8044 

005 0105 ar kopējo apjomu 536,3 m3 par kopējo nosacīto cenu 27000 euro (divdesmit septiņi 

tūkstoši eiro, 00 centi) saskaņā ar SIA “Taxatio” šā gada 7.septembra novērtējumu 

Nr.17/2018. 

Plkst. 16.03 J.BEĶERS piedalās sēdē. 

J.NEILANDS informē par SIA “Ādažu Ūdens” projektu – kanalizācijas spiedvada izbūvi no 

Kadagas līdz Gaujas ielai pie Ādažu vidusskolas. Vērš uzmanību, ka būvniecība skar domes 

īpašumus “Ūdensrožu parks”, kadastra Nr.80440050102, Ādažu novada meži zemes vienības 

ar kadastra apzīmējumiem 80440050103 un 80440050104 un zemes īpašumu “Kadagas ceļš” 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, KPV LV – Politiskā 

partija “KPV LV”. 
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ar kadastra Nr. 80440050124, kur nepieciešama koku izciršana. Ierosina papildināt sagatavoto 

lēmuma projektu, iekļaujot tajā arī minētos zemesgabalus, kur nepieciešama koku izciršana. 

R.KUBULIŅŠ, E.ŠĒPERS, J.NEILANDS, A.BRŪVERS, M.SPRINDŽUKS, V.BULĀNS, 

G.PORIETIS, P.BALZĀNS, J.BEĶERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.01.56 – 

0.23.58] par: 

1. kokmateriālu novērtēšanas un izsoles procedūru; 

2. ierosinājumu iekļaut vienā lēmuma projektā trīs minētos zemesgabalus, kur 

nepieciešama koku izciršana. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par balsot par jautājuma atlikšanu un lēmuma projekta 

precizēšanu, papildinot to ar SIA “Ādažu Ūdens” projektā iekļautajiem zemesgabaliem,  kur 

nepieciešama koku izciršana. 

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

Atlikt jautājuma izskatīšanu un uzdot domes Juridiskās un iepirkumu daļas juristam 

A.Spricim papildināt lēmuma projektu ar SIA “Ādažu Ūdens” projektā iekļautajiem 

zemesgabaliem,  kur nepieciešama koku izciršana. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.25. 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2018.gada ________________ 


