ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 1.oktobrī

Nr.19

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (RA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 14 deputāti:
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA),
Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Svetlana KuzminaŽuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA) (no plkst.
15.56), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Everita Kāpa, Guntis Porietis.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 15:50.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par avārijas darbiem Gaujas krasta erozijas apturēšanai
1.§
Par avārijas darbiem Gaujas krasta erozijas apturēšanai
(Artis Brūvers)
Dome šā gada 19.martā saņēma Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA)
vēstuli Nr.39-2-40/2060 “Par projektu Nr.5.1.1.0/17/I/009” (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/826), kurā
tā informē domi, ka ir vērsusies tiesībsargājošajā iestādē par iespējama pārkāpuma pazīmēm
domes veiktā būvdarbu iepirkumā ĀND 2019/01 “Būvdarbi plūdu un krasta risku
apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā” (turpmāk – iepirkums). Līdz kompetentās iestādes
gala lēmumam domes izdevumiem (attiecināmajai daļai), kas iekļauti projekta maksājuma
pieprasījumos, pamatojoties uz iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu, tiek piemērota finanšu
korekcija 100 % apmērā.
Plkst. 15.56 L.PUMPURE piedalās sēdē.
Dome vairākkārtīgi vērsās CFLA un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā
(tupmāk – VARAM) par ārkārtas situācijas iespējamību (un vēlāk – arī faktu) sakarā ar
Gaujas krastu strauju eroziju un lūdzot atļaut domei izmantot piešķirto aizņēmumu Valsts
kasē, lai pabeigtu Ādažu aizsargdambja pārbūvi, t.sk. izbūvētu Gaujas kreisā krasta
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stiprinājumus, kā arī lūdzot piešķirt valsts budžeta finansējumu ārkārtas situācijas novēršanai.
Līdz šā gada 30.septembrim pašvaldība nav saņēmusi atbildi par finansējuma piešķiršanu.
Pamatojoties uz konstatētajiem Gaujas kreisā krasta atkārtotiem nobrukumiem šā gada
25.septembrī, Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (turpmāk –
komisija) atzina Gaujas krastu erozijas situāciju par avārijas situāciju un uzdeva domes
Saimniecības un infrastruktūras daļai veikt krasta nostiprināšanu ar celmiem (pie Ādažu
aizsargdambja 300 m posmā, no Kārklu ielas, autoceļa A1 virznieā, kā arī 50 m posmā pie
objekta “Centra attīrīšanas ietaises” (Komisijas sēdes protokols Nr.2 (PP/1-53/20/2)). Domes
Saimniecības un infrastruktūras daļa veica pagaidu nostiprinājumu izbūvei nepieciešamo
materiālo un tehnisko līdzekļu apzināšanu, nosakot izmaksas 10000 euro apmērā, bez PVN
(12100 euro ar PVN).
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3. un 6.punktu, kā arī 15.panta
pirmās daļas 2.punktu,
atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
1. Atbalstīt pagaidu nostiprinājumu izveidi ārkārtas situācijas novēršanai Gaujas kreisajā
krastā pie Ādažu aizsargdambja (300 m posmā, no Kārklu ielas, autoceļa A1 virzienā)
un 50 m posmā pie objekta “Centra attīrīšanas ietaises”.
2. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai organizēt nostiprinājumu izveidi
no celmiem, izlietojot tam finanšu līdzekļus 12100 euro (ar PVN) apmērā no domes
Saimniecības un infrastruktūras daļas 2020.gada budžeta tāmes līdzekļiem, t.sk.:
2.1. finansējumu 10000 euro apmērā, no ūdens atvades atjaunošanai uz pašvaldības
ceļiem paredzētajiem līdzekļiem (EKK 0649/2350);
2.2. finansējumu 2100 euro apmērā, no zāles, atvašu un krūmu pļaušanai grāvjos
paredzētajiem līdzekļiem (EKK 0647/2244).
3. Uzdot domes izpilddirektoram veikt lēmuma izpildes kontroli.
Sēdi slēdz plkst. 16:04.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2020.gada ________________
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