
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2019.gada 21.maijā                      Nr.12 

 

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

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): J.BEĶERS (RA), G.BOJĀRS (LZP). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, K.MIĶELSONE, N.KRASNOVA. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 15.00. 

M.SPRINDŽUKS ierosina apstiprināt domes šā gada 21.maija ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes šā gada 21.maija ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma aktivitātēm Nr.289 “Par 

projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu”. 

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 Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmuma aktivitātēm Nr.289 “Par 

projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” 

sagatavošanu un īstenošanu” 

 (K.Miķelsone) 

Dome 2017.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu Nr.289 “Par projekta “Novērst plūdu un 

krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk – lēmums), paredzot realizēt 

projektu 2 daļās, un 2017.gada 28.decembrī iesniedza Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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(turpmāk – CFLA) pieteikumu projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” (turpmāk – projekta 1.daļa), paredzot: 

1) 1.aktivitāti - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana, poldera sūkņu stacijas 

pārbūve un Gaujas kreisā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.1.); 

2) 2.aktivitāti - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprināšana 

(turpmāk – P.1.2.). 

Savukārt, projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no 

Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam) un sūkņu staciju (pie Vējupes caurtekas-

regulatora), veikt krasta stiprināšanu un pārbūvēt Kadagas ceļu (no tilta līdz pagriezienam uz 

“Abzaļiem”). 

Dome 2018.gada 06.februārī pieņēma 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”, lemjot skatīt projekta 2.daļas 

projektēšanas un īstenošanas iespēju pašvaldības 2019.gada budžeta projekta sagatavošanas 

laikā. 

Dome 2018.gada 13.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.70 “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”, nolemjot P.1.2. iekļaut projekta 

2.daļā un meklēt risinājumus tās īstenošanai, par ko informēja VARAM un CFLA. 

Dome 2018.gada 30.maijā nosūtīja CFLA vēstuli Nr.ĀND/1-12-6/18/479 “Par precizētā 

projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 termiņa pagarinājumu”, lūdzot pagarināt precizētā 

projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz šā gada 01.septembrim.  

CFLA 2018.gada 05.jūnijā savā vēstulē Nr.39-2-60/7592. informēja par lēmumu “Par 

grozījumiem Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.39-2-

60/2893 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 apstiprināšanu ar nosacījumu (trešās 

atlases kārtas ietvaros)”” un projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz šā 

gada 01.septembrim.  

Dome 2018.gada 28.augustā pieņēma lēmumu Nr.188 “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 2018.gada 

31.augustā iesniedza CFLA precizēto projekta 1.daļas pieteikumu.  

Starp domi un VSIA “Meliorprojekts” 2017.gada 16.augustā tika noslēgts līgums Nr.JUR 

2017-08/660 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk – līgums). Būvprojekts 

2018.gada 19.septembrī tika iesniegts būvvaldē, kas 2018.gada 02.oktobrī veica atzīmi 

būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

Starp domi un SIA “Enviroprojekts” 2018.gadā 02.jūlijā tika noslēgts līgums JUR2018-

06/488 par būvprojekta “Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu 

novadā” ekspertīzes veikšanu projekta 1.daļas aktivitātēm un šā gada 26.jūlijā tika saņemts 

atzinums par nepilnībām būvprojekta tehniskajā daļā, ko nepieciešams novērst pirms 

būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē. Būvprojekta ekonomiskā daļa novērtēta 

pozitīvi, provizoriskie būvdarbi un to apjoms atbilst būvprojekta risinājumiem, kā arī, 

aprēķini ir objektīvi gan paredzētajiem darbu veidiem, gan materiāliem. Pamatojoties uz SIA 

“Enviroprojekts” atzinumu, VSIA “Meliorprojekts” būvprojektā precizēja lokālās tāmes 1-6 

“Ceļu nobrauktuvju (CN) būve” 2.pozīciju “Grunts izmaksas un transports līdz 20 km”, kā 

rezultātā palielinājās uzberamā grunts kubatūra par 812 m3, kā arī tika precizētas plānotās 

būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas. 

2018.gada 13.novembrī tika veikti grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra 

lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 
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novadā” sagatavošanu un īstenošanu” un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā: “2. Nodrošināt 

Projekta 1.daļas īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 1206009,11 euro apmērā, tajā 

skaitā, līdz 1175948,11 euro finansēt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.” 

Tādējādi, projekta 2.daļas kopējās indikatīvās izmaksas (euro) ir šādas: 

Projekta 

pasākumi 

Pasargāto 

iedzīvotāju 

skaits 

Pasarg

ā-to 

objektu 

skaits 

Pašvaldības 

finansējums, 

euro 

Valsts 

budžeta 

dotācija, 

euro 

ERAF 

finansējums, 

euro 

Kopējais 

finansējums, 

euro 

 

2.daļa –dambja 

būvniecība no 

Kadagas tilta līdz 

Gaujas–Daugavas 

kanālam, 

Kadagas ceļa 

klātnes pārbūve, 

“Upmalu” 

dambja izbūve 

4155 21 370 294.00 65 346,00 2 015 693,00 2 451 333,00 

Kopā 4155 21 370 294.00 65 346,00 2 015 693,00 2 451 333,00 

Lai nodrošinātu projekta 2.daļas īstenošanu, nepieciešams apstiprināt papildu finansējumu un 

iekļaut to domes turpmāko gadu budžeta finanšu plūsmā. 

Realizējot projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam 

šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu: 

• VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga 

vide” (uzdevums: U3.1.8. “Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot 

degradētās teritorijas”); 

• VTP4 “Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas” (uzdevumi U4.1.2. 

“Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi”, 

U4.1.3. “Novērst / mazināt plūdu riskus”). 

M.SPRINDŽUKS, J.NEILANDS, K.MIĶELSONE, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, 

P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.03.11 – 0.21.15] par: 

1. ierosinājumu ieplānot gājēju kustību gar un pa dambi, ņemot vērā dambim blakus 

esošo nekustamo īpašumu robežas; 

2. priekšlikumu noteikto iepriekšējo gadu periodā izvērtēt Gaujas krasta eroziju minētajā 

dambja posmā, lai izvērtētu nepieciešamību īstenot projekta 2.daļu; 

3. riskiem, kas var ietekmēt projekta 2.daļas īstenošanu: 1) blakus esošo nekustamo 

īpašumu īpašnieku nevēlēšanās saskaņot projektu realizāciju; 2) finanšu līdzekļu 

pieejamība; 3) izmaiņas Gaujas straumē projektēšanas laikā; 

4. pieņēmumu, ka pašvaldības plānotais projekta 2.daļas līdzfinansējuma apmērs var būt 

lielāks par projektā norādīto dažādu iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ (projekta 

ieplānotais darba apjoms var būt lielāks par faktiski nepieciešamo, tirgus cenas, u.c.); 

5. applūšanas gadījumā dome nevarēs pretendēt uz valsts noteiktajām kompensācijām, ja 

tiks pieņemts lēmums attiekties no projekta 2.daļas īstenošanas; 

6. applūšanas teritoriju platību; 

7. iespējamo varbūtību domei atteikties no citu ieplānoto projektu īstenošanas, lai 

nodrošinātu līdzfinansējumu projekta 2.daļas realizācijai, kas var būt lielāks par tagad 

ieplānoto; 

8. projektu īstenošanas termiņu – projektam jābūt īstenotam līdz 2022.gadam; 

9. iespējamo risku minēto teritoriju applūšanas un projekta 2.daļas neīstenošanas 

gadījumā domei veikt projekta 2.daļā noteiktos darbus tikai par pašvaldības 

līdzekļiem; 

10. projekta 2.daļas īstenošanas ieguvumiem ilgtermiņā (nostiprināts krasts, no teritoriju 

applūšanas pasargāti iedzīvotāji). 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ādažu novada 

Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP4, domes 

2017.gada 22.decembra lēmumu Nr.289 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku 

apdraudējumu Ādažu novadā””,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Apstiprināt projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu 

novadā”  2.daļas īstenošanu un nepieciešamo papildu finansējumu un iekļaut to domes 

turpmāko gadu budžeta finanšu plūsmā ar nosacījumu, ka domes līdzfinansējuma daļa 

tiek finansēta no aizņēmuma Valsts kasē. 

Projekta 

pasākumi 

Pasargāto 

iedzīvotāju 

skaits 

Pasarg

ā-to 

objektu 

skaits 

Pašvaldības 

finansējums, 

eiro 

Valsts 

budžeta 

dotācija, 

eiro 

ERAF 

finansējums, 

eiro 

Kopējais 

finansējums, 

eiro 

 

Kopā 4155 21 370 294.00 65 346,00 2 015 693,00 2 451 333,00 

2.§ 

Par redakcionāliem labojumiem Ādažu novada domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajiem 

noteikumiem Nr.7/2019 „Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēs” 

 (N.Krasnova) 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas šā gada 16.maija e-

pasta vēstuli Nr.1-18/4649 par domes šā gada 23.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 

“Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

(turpmāk – saistošie noteikumi), kurā lūgts precizēt saistošo noteikumu 10. un 11.punktu, jo 

saistošajos noteikumos nav 10.1, 10.2., 10.3. un 10.4.apakšpunktu,  

atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Veikt domes 2019.gada 23.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2019 “Par 

līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

(turpmāk – sasitošie noteikumi) šādus redakcionālus labojumus:  

1.1. aizstāt sasitošo noteikumu 10.punktā teikuma daļu “10.1. un 10.2.” ar teikuma 

daļu “9.1. un 9.2.”; 

1.2. aizstāt sasitošo noteikumu 11.punktā teikuma daļu “10.3. un 10.4.” ar teikuma 

daļu “9.3. un 9.4.”. 

3.§ 

Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka atvaļinājumu 

 (M.Sprindžuks) 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 

41.panta 1.daļu, kas nosaka, ka pašvaldības amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu 

atvaļinājumu, Darba likuma 149.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ikvienam darbiniekam ir 

tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kurš nedrīkst būt īsāks par četrām kalendāra 

nedēļām, neskaitot svētku dienas, domes 2017.gada 28.novembra Darba samaksas nolikuma 

20.punktu, kas nosaka, ka domes priekšsēdētājam tiek piešķirts apmaksāts ikgadējais 

atvaļinājums, kura ilgums ir četras kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, un 

papildatvaļinājums, kas nepārsniedz 10 darba dienas, domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka šā 

gada 20.maija iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/19/1526), kurā viņš lūdz piešķirt ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu – 8 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no šā 

gada 24.maija līdz 31.maijam, 

atklāti balsojot, ar 13 balsīm  „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 
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1. Piešķirt domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu – 8 

kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 6 darba dienas no 2019.gada 24.maija līdz 

31.maijam. 

2. Uzdot domes priekšsēdētāja vietniekam P.Balzānam aizvietot domes priekšsēdētāju 

M.Sprindžuku viņa prombūtnes laikā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 15.27. 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2019.gada ________________ 


