
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 12.februārī                      Nr.3 

 

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 11 deputāti:  

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

R.KUBULIŅŠ (LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS 

(RA), L.PUMPURE (RA), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): G.BOJĀRS (LZP), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS 

(LZS); (neattaisnotu iemeslu dēļ): J.BEĶERS (RA). 

citi: SIA “Ādažu Namsaimnieks” valdes loceklis J.KRŪZE. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.BĒRZIŅŠ, A.BRŪVERS, E.KĀPA, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt domes šā gada 12.februāra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 12.februāra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Mazajā Baltezerā”. 

2. Par atkrituma apsaimniekošanas laukuma iekļaušanu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanā. 

1.§ 

Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Mazajā Baltezerā” 

 (A.Brūvers) 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par dalību projektā “Zivju resursu pavairošana Mazajā 

Baltezerā”” 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 atkrituma apsaimniekošanas laukuma iekļaušanu sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanā 

 (E.Kāpa) 

Atklātajā konkursā „Atkārtots iepirkums – Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Ādažu 

novadā” piedāvājumu vērtēšanā tika izvērtēti EIS sistēmā iesniegti trīs pretendentu (SIA 

“Clean R”, SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Pilsētvides serviss”) piedāvājumi. Domes 

Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu atzīt SIA “Pilsētvides serviss” piedāvājumu par 

saimnieciski visizdevīgāko. Ierosina deputātiem pieņemt lēmumu par Kadagas šķiroto 

atkritumu laukuma iekļaušanu vai neiekļaušanu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā. 

Informē, ka Kadagas šķiroto atkritumu laukuma apsaimniekošana 7 gadu laikā tarifā veidos 

vidēji 0,37euro/m3 mēnesī. Pauž viedokli, ka, ņemot vērā normatīvo aktu prasības šķiroto 

atkritumu laukumu apsaimniekošanā, domei nav saimnieciski izdevīgi ar pašu spēkiem 

nodrošināt Kadagas šķiroto atkritumu laukuma apsaimniekošanu. 

I.BĒRZIŅŠ, J.KRŪZE, M.SPRINDŽUKS, V.BULĀNS, E.KĀPA, J.NEILANDS, 

G.PORIETIS, K.DĀVIDSONE, A.BRŪVERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 

0.06.24 – 0.17.02] par: 

1. Kadagas šķiroto atkritumu laukuma apsaimniekošanai nepieciešamo finansējumu, ja 

apsaimniekošanu nodrošinās domes Saimniecības un infrastruktūras daļa vai SIA 

“Ādažu Namsaimnieks”, kā arī par ar apsaimniekošanu saistītiem riskiem, kas var 

ietekmēt apsaimniekošanas izdevumus; 

2. Kadagas šķiroto atkritumu laukuma izmantošanas intensitāti un 2018.gadā savāktajiem 

atkritumu apjomiem; 

3. ierosinājumu iekļaut sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā Kadagas šķiroto 

atkritumu laukumu. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Iekļaut sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā Kadagas šķiroto atkritumu 

laukumu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.19. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


