ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2020.gada 10.novembrī

Nr.23

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 15 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), Kristīne
Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki: Artis Brūvers, Everita Kāpa, Guntis Porietis, Laila Raiskuma.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai
mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada
6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Covid-19
infekcijas izplatības pārvaldības likumu, sēde notiek attālināti, izmantojot elektroniskos
saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā.
Sēdi atklāj plkst. 12:30.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1.
2.
3.
4.
5.

Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu.
Par tēlniecības darbu iegādi un pieņemšanu dāvinājumā.
Par izmaiņām Ādažu pašvaldības policijas amatu sarakstā.
Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu.
Par atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums - Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa III kārtas
pārbūve” rezultātiem.
1.§
Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu
(Everita Kāpa)

S.KUZMINA-ŽURAVĻOVA, E.KĀPA, E.ŠĒPERS, A.BRŪVERS debatē [domes sēdes
audio ieraksta laiks 0.04.57 – 0.09.16] par:
1. iesniedzamo dokumentu izskatīšanas termiņu (10 kalendāra dienas);

Deputātu piederība politiskajai partijai:
LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa.
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2. nomas maksas atbrīvojuma piešķiršanas kārtību (E.Kāpa vērš uzmanību, ka Ministru
kabineta šā gada 18.jūlija noteikumi Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un
publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma
vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” nosaka kārtību, kādā
publiskas personas var piemērot nomas maksas samazinājumu vai atbrīvojumu
komersantam, saimnieciskās darbības veicējam, biedrībai vai nodibinājumam, kuru
darbību ietekmējusi valstī noteiktā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 infekcijas
izplatību, tai skaitā, ja nekustamo īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības
veikšanai Ministru kabineta noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (tehnisko iemeslu dēļ
P.Balzāns (RA) nenobalsoja), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.226 “Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu” un sagatavot to
parakstīšanai.
2.§
Par tēlniecības darbu iegādi un pieņemšanu dāvinājumā
(Guntis Porietis)
Dome izskatīja latviešu tēlniecības vecmeistares Ēvī Upenieces šā gada 19.oktobra
iesniegumu (reģ. Nr.ĀND/1-18/20/3167) ar lūgumu domei pieņemt dāvinājumā 8 tēlniecības
autordarbus, eksponēt, glabāt un iespēju robežās popularizēt tos, kā daļu no tēlnieces mūža
daiļrades. Dāvinātājam saglabājas autortiesības uz dāvinājumu. Vēlāk Ēvī Upeniece precizēja
piedāvājumu, samazinot dāvinājuma apjomu un piedāvājot domei iegādāties daļu no darbiem
par samaksu.
Izvērtējot iesniegumu, dome konstatēja:
1. Dāvinājumā ir 4 priekšmeti, ko Ēvī Upeniece novērtēja kopsummā par 44000 euro:
Nosaukums

Gads

Materiāls

Zemes meita
Dziesmu grāmata
Vārava
Melānijai (veltījums M.Vanagai)

2018.
2018.
2015.
2017.

granīts
bronza
marmors
granīts

Izmēri,
(cm)
64 x 44 x 30
80 x 30 x 60
20 x 49 x 11
55 x 28 x 21

Vērtība
(EUR)
15000
10000
7000
12000

2. Iegādes piedāvājums attiecās uz 2000.gada tēlniecības darbu komplektu “Dejotājas”,
ko veido 20 cm augstas 4 bronzas figūras, ko autore novērtēja par 3600 euro.
3. Pildot savas funkcijas, pašvaldībai likumā noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt kustamu un
nekustamo mantu, slēgt darījumus, ka arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības.
4. Tēlnieces darbi ir mākslas kritikas atzinīgi vērtēti, kā Latvijā, tā ārvalstīs. Daiļradē
dominē divas pamattēmas – latviešu mākslas darbinieku portretējumi un alegoriskas,
figurālas kompozīcijas.
5. Dāvinājums un pirkums nozīmīgi papildinās Ādažu novada kultūras bagātību krātuvi,
jo darbi ir sava laikmeta liecība un izcila kultūras mantojuma sastāvdaļa.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu, 21.panta pirmās daļas 19.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un
mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 12.panta pirmo daļu, Ādažu novada domes
2018.gada 27.februāra noteikumu “Ziedojumu pieņemšanas un izlietošanas kārtība Ādažu
novada pašvaldībā” 11.punktu, kā arī Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas šā gada
2.novembra atzinumu,
atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:
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1. Atcelt domes šā gada 27.oktobra sēdes protokola Nr.22 lēmuma 21.§ “Par tēlniecības
darbu pieņemšanu dāvinājumā”.
2. Pieņemt no Ēvī Upenieces Ādažu novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
(dāvinājumā) 4 tēlniecības darbus 44000 euro (četrdesmit četri tūkstoši euro) vērtībā.
3. Iegādāties no Ēvī Upenieces 2000.gada tēlniecības darbu komplektu “Dejotājas”, 3600
euro (trīs tūkstoši seši simti euro) vērtībā, apmaksājot izdevumus no Ādažu Kultūras
centra budžeta tāmes līdzekļiem.
4. Nodot dāvinājumu Ādažu vidusskolai, bet tēlniecības darbu komplektu “Dejotājas” –
Ādažu Kultūras centram, eksponēšanai un uzglabāšanai.
5. Uzdot domes Grāmatvedības daļai nodrošināt dāvinājuma un pirkuma iekļaušanu
grāmatvedības uzskaitē domes noteiktā kārtībā.
6. Uzdot domes Juridiskajai un iepirkuma daļai 15 darba dienu laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās sagatavot dāvinājuma un piršanas līgumu projektus.
7. Uzdot domes priekšsēdētājam M.Sprindžukam parakstīt šī nolēmuma 5.punktā minētos
līgumus.
3.§
Par izmaiņām Ādažu pašvaldības policijas amatu sarakstā
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.227 “Par izmaiņām Ādažu pašvaldības policijas amatu sarakstā”
un sagatavot to parakstīšanai.
4.§
Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu
(Laila Raiskuma)
Atklāti balsojot, ar 15 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.228 “Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
L.RAISKUMA ierosina organizēt domes apbalvojumu pasniegšanas svinīgo pasākumu pēc
ārkārtējas situācijas atcelšanas.
Deputāti atbalsta ierosinājumu.
5.§
Par atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums - Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa III kārtas
pārbūve” rezultātiem
(Artis Brūvers)
Ādažu novada domes šī gada budžetā tika noteikts finansējums “Mežaparka ceļa III kārtas
pārbūvei” (turpmāk – projekts) 58000 euro apmērā. Saskaņā ar “SIA "BM-Projekts"
izstrādāto būvprojektu “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu nov.”
(turpmāk – būvprojekts) atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums – Iļķenes ceļa un Mežaparka
ceļa III. kārtas pārbūve”(turpmāk – iepirkums ĀND2020/124) rezultātā bija plānots realizēt:
1. no būvprojekta II kārtas (Mežaparka ceļš posmā no Iļķenes ceļa līdz Smilšu ielai 2,19
km) izbūvēt tikai ELT sadaļu, t.i. nepietiekama finansējumā gadījumā neizbūvējot
apgaismojuma balstus un gaismekļus;
2. būvprojekta III kārtu (Mežaparka ceļš posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam 1,57
km) pārbūvējot esošo ceļa seguma konstrukciju, izbūvējot apvienoto gājēju-veloceliņu,
ielas apgaismojumu un inženierkomunikāciju tīklus, kas nodrošinātu infrastruktūras
sakārtošanu, uzlabotu satiksmes drošību, ceļa nestspējas palielināšanu un iedzīvotāju
vides uzlabošanu, tai skaitā:
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2.

3.

4.

5.

6.

 inženierrisinājumu daļa (ŪKT – kanalizācija, kas ietver pašteces un spiedvada
kanalizācijas izbūvi Mežaparka ceļa posmā no Iļķenes ceļa līdz Kadagas ceļam);
 inženierrisinājumu daļa (ŪKT - ūdensapgāde (ūdensvada izbūve)) Mežaparka ceļa
posmā no Iļķenes ceļa līdz Kadagas ceļam;
 inženierrisinājumu daļa (EST (sakaru kanalizācija, videonovērošana)) posmā no
Iļķenes ceļa posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam un Mežaparka ceļa posmā no Iļkenes
ceļam līdz Kadagas ceļam;
 inženierrisinājumu daļa (GAT, gāzes aizsardzība) Mežaparka ceļa posmā no Smilšu
ielas līdz Kadagas ceļam;
 inženierrisinājumu daļa (ELT – apgaismojums) Mežaparka ceļa posmā no Smilšu ielas
līdz Kadagas ceļam līdz Kadagas ceļam Kadagas ceļam;
 teritorijas sadaļa (TS-CD) Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz
Kadagas ceļam.
Projektu plānots realizēt ar LR Aizsardzības ministrijas līdzfinansējumu, par ko Ministru
kabinets šā gada 6.oktobrī izdeva rīkojumu Nr.579 “Par finansējuma piešķiršanu Ādažu
novada domei”, piešķirot projekta realizācijai 2020. un 2021.gadā ne vairāk kā 1000000
euro.
Projekts atbilst Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022. gadam vidēja termiņa
prioritātes VTP2 “Attīstīta satiksmes infrastruktūra un satiksmes drošība” uzdevumam
Nr.2.1.2.9: “Citu projektu izstrāde pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanai”.
Pēc iepirkuma procedūras veikšanas, kurā piedalījās trīs pretendenti, tika secināts, ka
budžetā apstiprinātais finanšu līdzekļu apjoms nav pietiekams projekta realizēšanai.
Iepirkumu komisija šā gada 3.novembrī pieņēma lēmumu atzīt lētāko piedāvājumu, ko
iesniedza ceļu būves firma SIA “BINDERS” par atbilstošu, jo tās piedāvājums bija
saimnieciski izdevīgs un finanšu piedāvājumā norādītās būvdarbu izmaksas ir 1687888,77
euro bez PVN (protokols Nr.05-30-2010/124-7).
Konkursa uzvarētāja finanšu piedāvājuma kopējā līgumcena par 104 % pārsniedz kopējās
plānotās būvdarbu izmaksas 861331,49 euro bez PVN. Atbilstoši pieejamiem finanšu
līdzekļiem un saskaņā ar iepirkuma nolikumā noteikto, nepietiekamu finanšu līdzekļu
gadījumā dome patur tiesības pārtraukt rīkoto iepirkumu vai pieņemt lēmumu par daļēju
Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūves realizāciju, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā
noteiktajam, t.i. dome var atteikties no būvprojekta 2.kārtā plānoto apgaismojuma balstu
un gaismekļu uzstādīšanas, tādejādi ietaupot 46000 euro bez PVN.
Būtiskāko projekta sadārdzinājumu veido inženierrisinājumu daļas.

S.MŪZE, M.SPRINDŽUKS, A.BRŪVERS, R.KUBULIŅŠ, V.BULĀNS, E.KĀPA debatē
[domes sēdes audio ieraksta laiks 0.27.12 – 0.39.23] par:
1. iepirkuma rezultātiem, papildu nepieciešamo finansējumu, kā arī iespēju to aizņemties
Valsts kasē (S.Mūze vērš uzmanību, ka ar katru gadu aizņēmumu apmērs pieaug un
pašvaldības ir ļoti lielas saistības. Aicina projekta īstenošanai aizņēmumu neņemt);
2. iespēju īstenot projektu kārtās, kā arī atteikties no ŪKT;
3. cemenbetona seguma nepieciešamību (R.Kubuliņš lūdz skaidrot cementbetona seguma
nepieciešamību un aicina balsot par lēmuma projekta nolēmuma 2.variāntu: “Informēt
Aizsardzības Ministriju, ka papildu līdzekļu nepiešķiršanas gadījumā dome atsakās no
projekta realizācijas, jo pašvaldības iedzīvotājiem cementbetona segums Mežaparka
ceļam nav nepieciešams.”. V.Bulāns atgādina, ka projekts tika izstrādāts, pamatojoties
uz Aizsardzības ministrijas tehniskiem noteikumiem, kas balstās uz Valsts
aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra prasībām. Ierosina nosūtīt
Aizsardzības ministrijai vēstuli, informējot par iepirkuma rezultātiem, kā arī tehniskos
noteikumus, ar lūgumu ministrijai sniegt viedokli par turpmāko rīcību. R.Kubuliņš
ierosina, ka, ja Aizsardzības ministrijai ir nepieciešams cementbetona segums, tad
projekta īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu ir jānodrošina ministrijai,
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savukārt, ja cementbetona segums nav nepieciešams, tad domei ir nepieciešams
pārprojektēt projektu un īstenot to sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, ministrijai
nodrošinot nepieciešamo finansējumu);
4. tehniskā projekta izmaksām.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm, "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (tehnisko iemeslu dēļ J.Neilands
(RA) nenobalsoja), DOME NOLEMJ:
1. Uzdot domes Saimniecības un infrastruktūras daļai sadarbībā ar domes Juridisko un
iepirkuma daļu sagatavot Aizsardzības ministrijai vēstuli, informējot par iepirkuma
rezultātiem un pievienojot vēstulei tehniskos noteikumus, ar lūgumu ministrijai sniegt
viedokli par turpmāko rīcību.
2. Gadījumā, ja Aizsardzības ministrija atteiksies no cementbetona seguma, izskatīt
iespēju pārprojektēt projektu un īstenot to sadarbībā ar Aizsardzības ministriju,
ministrijai nodrošinot nepieciešamo finansējumu.
Sēdi slēdz plkst. 13:10.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2020.gada ________________
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