ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 13.oktobrī

Nr.20

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 12 deputāti:
Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA) (no plkst. 12.21), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs
Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis
Neilands (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Pēteris Pultraks (RA),
Liāna Pumpure (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Everita Kāpa, Nataļja Krasnova, Inga Pērkone, Guntis Porietis.
citi: PSIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars Dundurs.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 12:20.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos
Nr. 30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”.
2. Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju.
1.§
Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.
30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”
(Aivars Dundurs)
M.SPRINDŽUKS, A.DUNDURS, R.KUBULIŅŠ, J.NEILANDS, E.KĀPA, G.PORIETIS,
E.ŠĒPERS, N.KRASNOVA, V.BULĀNS debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.02.36 –
0.14.59] par:
1. saistošo noteikumu projekta precizējumiem, kas veikti pēc sabiedriskās apspriešanas
(ir precizēta dokumentā lietota terminoloģija);
2. sabiedriskās apspriešanas ietvaros šā gada 1.oktobrī organizēto sanāksmi ar prof.
A.Miglavu un uzņēmējiem un citiem interesentiem sniegto skaidrojumu par formulas
izmantošanu un saistošo noteikumu projekta būtību (A.Dundurs vērš uzmanību, ka
saistošajos noteikumos tiek izmantots princips “piesārņotājs maksā”, kā arī noteikti
nosacījumi notekūdeņu attīrīšanas jaudas finansēšanai);
Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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3. kvotas piemērošanu (A.Dundurs skaidro, ka kvotas princips nav iestrādāts saistošo
noteikumu projektā, bet to varēs atrunāt līgumā starp PSIA “Ādažu Ūdens” un
saimnieciskās darbības veicēju. J.Neilands atbalsta A.Dundura viedokli par
nosacījumu atrunāšanu līgumā, pauž viedokli, ka klients samaksā par kvotu, bet, ja
nepieciešams, varēs to mainīt vai pārdot citiem atlikušo kvotas apjomu);
4. terminoloģijas izmantošanu “maksa” vai “nodeva” (J.Neilands pauž viedokli, ka
korektāk lietot terminu “nodeva”, jo atbilstoši prof. A.Miglava veiktai izpētei nevienā
no normatīvajiem aktiem nav lietots termins “pieslēguma maksa”. E.Kāpa vērš
uzmanību, ka Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.17
“Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” ir lietots termins “pieslēguma
ierīkošanas maksa”. Pauž viedokli, ka termins “notekūdeņu attīrīšanas jaudas maksa”
ir korekts un attēlo pakalpojuma būtību);
5. iespēju pakalpojuma saņēmējam (saimnieciskās darbības veicējam) pārdot iegādātas
kvotas – pieteikto notekūdeņu attīrīšanas jaudas apjomu (G.Porietis vērš uzmanību
saistošo noteikumu projekta 5.punktam, kas aizliedz pakalpojuma saņēmējam pārdot
savas kvotas citiem interesentiem [Piezīmē: 5. Papildināt ar jaunu 19.3 punktu: “19.3
Notekūdeņu attīrīšanas jaudas maksu administrē SIA “Ādažu Ūdens”, nodrošinot
naudas līdzekļu nodalītu uzskaiti un izlietošanu tikai ieguldījumiem
Ūdenssaimniecības sistēmas jaudu attīstībai un atmaksai saimnieciskās darbības
veicējam notekūdeņu attīrīšanas jaudas samazināšanas gadījumā.”]. J.Neilands pauž
bažas par iespēju izbūvēt ūdenssaimniecības infrastruktūras sistēmu uz maksimāli
pieteiktām notekūdeņu attīrīšanas jaudām, ieguldot apjomīgu finansējumu, sistēmai
faktiski būt nodarbinātai uz 50% no pieteiktām jaudām. V.Bulāns informē, ka
saimnieciskās darbības veicējs, sagatavojot tehnisko risinājumu, parasti ieplāno
maksimālas notekūdeņu attīrīšanas jaudas, kas faktiski netiek maksimāli izmantotas).
Atklāti balsojot, ar 10 balsīm "Par" (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns
(RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Jānis Neilands (RA), Kristīne Savicka
(RA), Māris Sprindžuks (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), "Pret" – 1 (Raitis
Kubuliņš (LZP)), "Atturas" – 1 (Gundars Bojārs (LZP)), DOME NOLEMJ:
Pieņemt saistošos noteikumus Nr.29/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada
22.augusta saistošajos noteikumos Nr. 30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”” un sagatavot tos parakstīšanai.
2.§
Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizāciju
(Inga Pērkone)
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.212 “Par Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 12:37.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2020.gada ________________
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