Ādažu novada pašvaldība
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS
Ādažu novadā
2021. gada 6. jūlijā

Nr. 3

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā
kārtībā.
Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: Māris Sprindžuks (LRA).
Domē pavisam 15 deputāti1.
Sēdē piedalās 14 deputāti:
Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone
(LRA), Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš
(JKP) (no plkst. 08.32), Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna
Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS), Kristīne Savicka (LRA).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Jānis Leja (S).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki:
Guntis Porietis.

Artis Brūvers, Inita Henilāne, Everita Kāpa, Sarmīte Mūze,

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 08:30.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu.
2. Par aizņēmumu projekta “Stāvlaukuma izbūve un seguma atjaunošana Pirmā ielā pie
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”, īstenošanai.
3. Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā,
Ādažu novads” īstenošanai.
1.§
Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu
(Artis Brūvers)
Ziņo, ka Ķiršu ielas pārbūves un Ziedu ielas seguma atjaunošanas 1. kārtas ietvaros plānota
Ķiršu ielas pārbūve no Pirmās ielas līdz Saules ielai (turpmāk – projekts), kuras indikatīvās
būvniecības izmaksas ir 858110 euro (650000 euro paredzēts izlietot 2021. gadā un 208110
euro – 2022. gadā).
Plkst. 08.32 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē.
Projekts atbilst kritērijiem, lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts budžeta aizņēmumu
saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par
Deputātu piederība politiskajai partijai:
JKP – Jaunā konservatīvā partija; JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku savienība;
LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa.
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nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas
ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Informē par projekta
īstenošanai nepieciešamo finansējumu.
D. MIERIŅA, R. PAULS, M. SPRINDŽUKS, A. BRŪVERS, I. KRASTIŅŠ, V. BULĀNS,
E. KĀPA, I.HENILANE, S. MŪZE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.01.10 –
0.20.53] par:
1. ierosinājumu lēmumu par ielām vai ceļiem projektiem pievienot grafiskos pielikumus
(deputāti atbalsta ierosinājumu);
2. prioritārajām ielām, ielu statusiem un statusu piešķiršanas kārtību, kā arī kārtību ielu
izvēlei remontam un iekļaušanai projektā;
3. budžetā iekļautā pašvaldības ielu un ceļu projektiem plānotā līdzfinansējuma apmēru
(A. Brūvers informē, ka pašvaldības 2021. gada budžetā projektu līdzfinansējumu
apmērs ir ap 600 tūkst. euro);
4. finanšu plūsmu un nepieciešamību meklēt papildu finansējumu, ja iepirkumu rezultātā
īstenošanas summa pārsniegs projektā plānoto finansējuma apmēru;
5. aizņēmumiem Valsts kasē un aizņēmumiem, kas pieteikti saskaņā ar Ministru kabineta
2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”;
6. Ziedu ielas remontu un lēmuma nosaukuma precizēšanu (A. Brūvers informē, ka
projekta ietvaros tiks sakārtots Ziedu ielas grāvis un drenāža, savukārt lēmuma
nosaukums ir norādīts saskaņā ar projekta nosaukumu, līdz ar to lēmuma nosaukumu
nevar mainīt);
7. pašvaldības finansējuma apmēru projektā (E. Kāpa un S. Mūze skaidro, ka atbilstoši
normatīvo aktu prasībām projekta finansējuma apmērs varētu būt ne mazāks kā 15 %
un ne lielāks kā 30 %. S. Mūze informē, ka projekta finansējums izrēķināts tā, lai
pašvaldības līdzfinansējuma apmērs nepārsniegtu 30 % un 1 milj. euro izmaksas uz 1
km);
8. iepirkumu organizēšanu un rezultātiem (M. Sprindžuks informē, ka pašvaldība var
organizēt atkārtotu iepirkumu, mainot un precizējot projekta nosacījumus).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par Ķiršu ielas pārbūvi un Ziedu ielas seguma atjaunošanu” un
sagatavot to parakstīšanai.
2.§
Par aizņēmumu projekta “Stāvlaukuma izbūve un seguma atjaunošana Pirmā ielā pie
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”, īstenošanai
(Artis Brūvers)
Ziņo, ka pašvaldības domes Iepirkumu komisija šā gada 11. jūnijā pieņēma lēmumu par
iepirkuma “Atkārtots iepirkums “Stāvlaukuma izbūve un seguma atjaunošana”” (ID. Nr.
ĀND 2021/56) rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA "GLUDI LM", ar
līgumcenu 137846,98 euro, neieskaitot PVN (166794,84 euro ar PVN). Projekts atbilst
kritērijiem, lai pašvaldība varētu pretendēt uz valsts budžeta aizņēmumu saskaņā ar Ministru
kabineta 2021. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par nosacījumiem un
kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību”. Informē par projekta īstenošanai
nepieciešamo finansējumu.
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M. SPRINDŽUKS, A. BRŪVERS, A. DENIŅA, I. KRASTIŅŠ, D. MIERIŅA debatē [domes
sēdes audio ieraksta laiks 0.23.13 – 0.28.14] par:
1. ĀPII “Strautiņš” kapacitāti un blakus iestādei esošo ielu noslogojumu, transporta un
cilvēku plūsmu;
2. iespēju pašreiz novietot autotransporta līdzekļus gar pašvaldības zemesgabaliem
Pirmajā ielā līdz Ķiršu ielai;
3. D. Mieriņas ierosinājumu sakārtot Ziedu ielu ar vienkāršo apstrādi (A. Brūvers
informē, ka finansējums Ziedu ielu sakārtošanai varētu būt noteikts pašvaldības 2022.
gada budžetā).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par aizņēmumu projekta “Stāvlaukuma izbūve un seguma
atjaunošana Pirmā ielā pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”
īstenošanai” un sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā,
Ādažu novads” īstenošanai
(Artis Brūvers)
Ziņo, ka pašvaldības domes Iepirkumu komisija šā gada 4. jūnijā pieņēma lēmumu par
iepirkuma “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa III. kārtas pārbūve” (ID Nr. ĀND 2021/60)
rezultātiem, piešķirot līguma slēgšanas tiesības SIA “Binders”, ar līgumcenu 1559555,55 euro
neieskaitot PVN (1887062,22 euro ar PVN). Projekts atbilst kritērijiem, lai pašvaldība varētu
pretendēt uz valsts budžeta aizņēmumu saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 104 “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz
valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid19 izplatību”. Informē par projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu. Aicina deputātus
pieņemt lēmumu par apgaismojuma 200 m garumā ierīkošanas iekļaušanu projektā ar
finansējumu ap 46 tūkst. euro.
M. SPRINDŽUKS, D. MIERIŅA, E. KĀPA, I. KRASTIŅŠ, V. BULĀNS, S. MŪZE, A.
DENIŅA debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.30.31 – 0.39.19] par:
1. iespēju ierīkot apgaismojumu Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa projekta III. kārtas
pārbūvē (D. Mieriņa ierosina nosacījumos iekļaut atrunu par iespēju pašvaldībai
projekta īstenošanas laikā izlemt par apgaismojuma izbūvi. E. Kāpa informē, ka
projekta iepirkums noslēdzās un pašvaldība var tagad tikai slēgt līgumu ar vai bez
apgaismojuma izbūves);
2. papildu finansējumu projekta īstenošanai (V. Bulāns informē, ka pašvaldības 2021.
gada budžetā ir iekļauts līdzfinansējums projekta īstenošanai, savukārt trūkstošos
līdzekļus 2022. gadam varēs ieplānot attiecīgā gada budžetā);
3. veicamo darbu apjomu (S. Mūze informē par ceļa garumu – 1,57 km. A. Brūvers
informē, ka Aizsardzības ministrija pieprasīja betona segumu ceļam. M. Sprindžuks
informē, ka inženierkomunikācijas tiks izvietotas paralēli ceļam uz pašvaldības
īpašuma, kā arī plānotajām tikšanām ar ministrijas pārstāvjiem šā gada rudenī. D.
Mieriņa lūdz skaidrot, vai ministrija piedalīsies Vecštāles ceļa remontā. A. Brūvers
informē par mutisku vienošanos ar ministrijas pārstāvjiem un to velmi pārņemt no
pašvaldības Iļķenes ceļu, ko ministrija plāno slēgt).
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, PAŠVALDĪBAS DOME
NOLEMJ:
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Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa
pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novads” īstenošanai” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 09:12.
Domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

Protokols parakstīts 2021. gada ________________
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