
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 07.maijā                      Nr.11 

 

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), J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP), A.KEIŠA (LZS), J.NEILANDS 

(RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SAVICKA (RA), E.ŠĒPERS (LZS), 

E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), R.KUBULIŅŠ 

(LZP), S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA (S). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, N.KRASNOVA, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 15.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt domes šā gada 07.maija ārkārtas sēdes darba kārtību. 

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

Apstiprināt domes šā gada 07.maija ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par atkritumu laukuma apsaimniekošanu. 

2. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.83 “Par 

pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos””. 

3. Par Ādažu novada domes 2019.gada 26.marta nolikumu Nr.7 “Konkursa „Ādažu novada 

jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2019” nolikums”. 

1.§ 

Par atkritumu laukuma apsaimniekošanu 

 (E.Kāpa) 

Domes rīkotā atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums – Sadzīves atkritumu apsaimniekošana 

Ādažu novadā” piedāvājumu vērtēšanā tika izvērtēti EIS sistēmā iesniegti divu pretendentu 

(SIA “Clean R” un SIA “Eco Baltia vide”) piedāvājumi. Domes Iepirkumu komisija šā gada 

03.maijā pieņēma lēmumu atzīt SIA “Eco Baltia vide“ piedāvājumu par saimnieciski 

visizdevīgāko.  

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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Vidējā plānotā tarifa cena par vienu vienību septiņos gados (ieskaitot Kadagas škiroto 

atkritumu laukuma apsaimniekošanas izdevumus) ir 14,67 euro/m³, bet neieskaitot minētā 

laukuma apsaimniekošanu - 13,92 euro/m³.  

Kadagas šķiroto atkritumu laukuma apsaimniekošana 7 gadu laikā veidos vidēji 0,75 euro/m3 

gadā, savukārt domei nav saimnieciski izdevīgi ar saviem resursiem nodrošināt Kadagas 

šķiroto atkritumu laukuma apsaimniekošanu. 

M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, P.BALZĀNS, G.BOJĀRS, J.BEĶERS, G.PORIETIS, 

J.NEILANDS, E.ŠĒPERS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.04.12 – 0.12.29] par: 

1. Kadagas šķirotā atkritumu laukuma apsaimniekošanas izdevumu iekļaušanu atkritumu 

apsaimniekošanas tarifā; 

2. atkritumu apsaimniekošanas tarifa veidošanas principiem. 

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

Iekļaut sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā Kadagas šķiroto atkritumu laukuma 

apsaimniekošanas izdevumus. 

2.§ 

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.83 “Par 

pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos”” 

 (E.Kāpa) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.87 “Par grozījumiem 2019.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.83 “Par 

pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu nomu pasākumā “Gaujas svētki Ādažos””” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par Ādažu novada domes 2019.gada 26.marta nolikumu Nr.7 “Konkursa „Ādažu 

novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2019” nolikums” 

 (N.Krasnova) 

Dome izskatīja Finanšu ministrijas (turpmāk – FM) šā gada 26.aprīļa vēstuli par domes šā 

gada 26.marta nolikumu Nr.7 “Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 

2019” nolikums” (turpmāk – nolikums), kurā aicināts veikt precizējumus nolikumā, lai 

nodrošinātu tā atbilstību piemērojamajam komercdarbības atbalsta kontroles regulējumam – 

Komisijas regulai Nr.1407/2013.  

Izvērtējot iebildumus, dome piekrīt FM komentāriem un precizē nolikuma 1.6.apakšpunktu, 

kā arī 2., 19. un 39.punktu.  

Attiecībā uz nolikuma 39.punktu dome uzskata, ka nav nepieciešama atsauce uz šobrīd 

piemērojamajiem Ministru kabineta 2014.gada 02.decembra noteikumiem Nr.740 “De 

minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi”, jo de 

minimis atbalsta piešķiršanas brīdis nolikuma izpratnē ir projekta finansēšanas līguma starp 

rīkotāju un finansējuma saņēmēju par līdzfinansējuma saņemšanas un izlietošanas kārtību 

noslēgšanas brīdis, kas provizoriski varētu notikt pēc 2019.gada 01.jūlija, kad būs spēkā 

Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.715 “Noteikumi par de minimis 

atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu 

paraugiem”.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu,  

atklāti balsojot, ar 11 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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Pieņemt nolikumu Nr.12 “Grozījumi Ādažu novada domes 26.03.2019. nolikumā Nr.7 

“Konkursa „Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2019” nolikums”” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.24. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


