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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 13 deputāti:
Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone
(LRA) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā
un skaņas) režīmā), Genovefa Kozlovska (LZS) (piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos
saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā), Imants Krastiņš (JKP) (no
plkst. 8.44), Jānis Leja (S) (no plkst. 8.43), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS)
(piedalās attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un
skaņas) režīmā), Karīna Miķelsone (LRA), Raivis Pauls (LZS) (piedalās attālināti, izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā), Kristīne Savicka
(LRA).
nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Arta Deniņa (JKP), Arnis Rozītis (LRA).
Sēdē piedalās:
Administrācijas darbinieki:
Ilona Gotharde, Sarmīte Mūze, Guntis Porietis, Alise
Timermane-Legzdiņa, Eva Upesleja.
citi: SIA “Ādažu Ūdens” valdes loceklis Aivars Dundurs, SIA “Ādažu Ūdens” tehniskais
direktors Jānis Neilands, SIA “Ādažu Ūdens” jurists Jānis Veinbergs.
Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.
Sēdi atklāj Ādažu novada pašvaldības ēkā plkst. 08:40.
DARBA KĀRTĪBĀ:
1. Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā,
Ādažu novads” īstenošanai.
2. Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas izveidi.
3. Par nolikuma “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” projektu.
4. Par atbalsta sniegšanu projekta pieteikumam “SILENT. From capacity to capability
building with silent communities”.

Deputātu piederība politiskajai partijai:
JKP – Jaunā konservatīvā partija; Par!, JV – “Kustība “Par!””, Jaunā Vienotība; LZS – Latvijas zemnieku
savienība; LRA – Latvijas Reģionu Apvienība; S – Saskaņa.
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5. Par grozījumu Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr.22 “Par
pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens””.
1.§
Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa pārbūve Kadagas ciemā,
Ādažu novads” īstenošanai
(Sarmīte Mūze)
Plkst. 8.43 J. LEJA piedalās sēdē.
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 75 “Par aizņēmumu projekta “Iļķenes ceļa un Mežaparka ceļa
pārbūve Kadagas ciemā, Ādažu novads” īstenošanai” un sagatavot to parakstīšanai.
2.§
Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas komisijas izveidi
(Alise Timermane- Legzdiņa)
Plkst. 8.44 I. KRASTIŅŠ piedalās sēdē.
K. SAVICKA, I. KRASTIŅŠ debatē par ierosinājumu komisijas sastāvā mainīt Kristīni
Savicku uz Artu Deniņu, ņemot vērā, ka Kristīne Savicka šā gada oktobra sākumā būs
atvaļinājumā un nevarēs piedalīties vērtēšanas komisijas sēdēs.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 76 “Par jauniešu iniciatīvu projektu konkursa vērtēšanas
komisijas izveidi” un sagatavot to parakstīšanai.
3.§
Par nolikuma “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” projektu
(Alise Timermane- Legzdiņa)
D. MIERIŅA, A. TIMERMANE-LEGZDIŅA, S. BRAKOVSKA debatē par:
1. projekta pieteikumu iesniegšanas termiņu (ierosinājums to noteikt šā gada 8. oktobri)
un projektu izpildes termiņu (šā gada 31. decembris);
2. redakcionālajiem labojumiem nolikuma 22. punktā.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt nolikumu Nr. 7 “Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikums” un sagatavot
to parakstīšanai.
4.§
Par atbalsta sniegšanu projekta pieteikumam “SILENT. From capacity to capability
building with silent communities”
(Vilis Zinkevičs)
M. SPRINDŽUKS, I. GOTHARDE debatē par ierosinājumu par projekta vadītāju noteikt
pašvaldības administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietnieku Vili
Zinkeviču.
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 77 “Par atbalsta sniegšanu projekta pieteikumam “SILENT. From
capacity to capability building with silent communities”” un sagatavot to parakstīšanai.
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5.§
Par grozījumu Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr.22 “Par
pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA “Ādažu Ūdens””
(Aivars Dundurs)
M. SPRINDŽUKS, A. DUNDURS, D. MIERIŅA, I. KRASTIŅŠ, J. LEJA, K.
MIĶELSONE, J. VEINBERGS, G. BOJĀRS, J. NEILANDS, S. MŪZE, V. BULĀNS debatē
par:
1. prof. Andra Miglava sagatavoto projekta tehniski-ekonomisku pamatojumu (projekts
uzsākts 2018. gadā, notika divas sabiedriskās apspriešanas), aizņēmuma apmēru un %
maksājumiem;
2. dūņu pārstrādes projektu un iespēju to realizēt, izmantojot Eiropas Savienības
līdzfinansējumu;
3. būvniecības cenu sadārdzinājumu tirgū un iepirkuma rezultātiem;
4. prof. Andra Miglava modeli investīciju ietekmei uz tarifiem (M. Sprindžuks informē,
ka investīciju ietekme uz tarifiem netiek plānota trīs gadu laikā. A. Dundurs informē,
ka tarifu sadārdzinājums tiek plānots no 2025. gada un tiks rēķināts pēc SIA “Ādažu
Ūdens” izdevumiem un ieņēmumiem pēdējā gadā. M. Sprindžuks vērš uzmanību, ka
prof. Andra Miglava izstrādātais modelis iekļauj sevī zemu tarifu, bet lielu notekūdens
attīrīšanas iekārtu jaudu. Informē, ka sākotnēji tika modelētas divas investīcijas diviem
projektiem (notekūdens attīrīšanas iekārtu jaudas palielināšanai un dūņu pārstrādei),
tagad viens projekts pēc iepirkuma rezultātiem ir divreiz dārgāks, bet otro projektu ir
plānots īstenot, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu);
5. priekšlikumu par lēmuma projektu diskutēt Projektu uzraudzības komisijas sēdē vai
Tautsaimniecības komitejas sēdē;
6. jaudu trūkumu un nepieciešamību Ādažu centra notekūdens attīrīšanas iekārtās
palielināt jaudas, lai nodrošinātu iedzīvotāju, ražotāju un Nacionālo bruņoto spēku
(turpmāk – NBS) vajadzības (M. Sprindžuks informē, ka, ja netiks būvētas jaunas
notekūdens attīrīšanas iekārtas, tad pastāv risks, ka nebūs iespējams pie esošajiem
tīkliem pieslēgt jaunus lietotājus. Atgādina, ka Valsts vides dienests atbalsta tikai
vienotu notekūdens attīrīšanas iekārtu sistēmu. Informē, ka SIA “Orkla Latvija” un
NBS no 2018. gada nav gatavi investēt projektā, līdz ar to SIA “Ādažu Ūdens” jābūvē
jaunas notekūdens attīrīšanas iekārtas. Otro projektu – dūņu pārstrāde – plānots
īstenot, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Vērš uzmanību, ka
notekūdens attīrīšanas iekārtu būvēšana nav iekļauta atbalstu programmās un
specifiskos atbalsta mērķos un starp diviem plānošanas periodiem jāveido investīcijas
bez valsts un Eiropas Savienības fondu atbalsta. Atgādina, ka tika apstiprināti Ādažu
novada domes 2017. gada 22. augusta saistošie noteikumi Nr.30/2017 “Sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”, ko saskaņoja Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Informē, ka projekta ietvaros tiks
izbūvētas jaunas notekūdens attīrīšanas iekārtas (bez tīkliem);
7. iespēju atlikt projekta īstenošanu (A. Dundurs informē, ka ir izveidojusies kritiska
situācija, kad esošas notekūdens attīrīšanas iekārtas nespēj nodrošināt nepieciešamo
jaudu un ir nepieciešams būvēt jaunas iekārtas);
8. priekšlikumu atbalstīt projektu, kā arī ņemt vērā nepieciešamību modernizēt arī
Carnikavas notekūdens attīrīšanas iekārtas (M. Sprindžuks ierosina Carnikavas
notekūdens attīrīšanas iekārtu attīstību amortizēt uz novadu budžetiem);
9. ierosinājumu SIA “Ādažu Ūdens” laicīgi meklēt risinājumus dūņu pārstrādei (CO2
emisijas samazināšana, sadarbība ar universitātēm), lai nākamais pašvaldības domes
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lēmums būtu par līdzfinansējumu, nevis par projekta īstenošanu par pašvaldības
līdzekļiem;
10. ierosinājumu uzaicināt prof. Andri Miglavu sniegt deputātiem Finanšu komitejas šā
gada 22. septembra sēdē prezentāciju un informāciju par viņa izstrādāto modeli, kā arī
par iespējamo tarifu sadārdzinājumu un iespēju saslēgt vienā modelī Ādažu pagastu un
Carnikavas pagastu;
11. ierosinājumu domāt par notekūdens attīrīšanas iekārtu jaunu lokāciju Ādažu un
Carnikavas robežās (V. Bulāns informē, ka Attīstības programmā ir iekļauts pasākums
– jaunu notekūdens attīrīšanas iekārtu Ādažu un Carnikavas robežās izbūvē);
12. tīklu izbūves cenu un notekūdens attīrīšanas iekārtu izmantošanu (J. Neilands informē,
ka tīklu izbūve ir dārga, bet modernā iekārtā ūdeni attīrīt ir lētāk. Uzskata, ka dūņas
var nodot pārtikas ražotājiem efektīvai biogāzes ražošanai. Pauž viedokli, ka katrs
nākamais konkurss būs dārgāks par esošo);
13. esošo un pēc projekta īstenošanas maksimālo notekūdens attīrīšanas iekārtu jaudu (A.
Dundurs informē, ka notekūdens attīrīšanas iekārtu jauda pēc projekta īstenošanas
varētu būt 3000 m3 diennaktī).
Atklāti balsojot, ar 12 balsīm "Par" (Gundars Bojārs (LZP), Sniedze Brakovska (JV), Valērijs
Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP),
Jānis Leja (S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Karīna Miķelsone (LRA), Kristīne
Savicka (LRA), Māris Sprindžuks (LRA)), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, (Raivis Pauls (LZS)
atstāja sēdi), DOME NOLEMJ:
Pieņemt lēmumu Nr. 78 “Par grozījumu Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra
lēmumā Nr.22 “Par pašvaldības galvojumu sniegšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai
SIA “Ādažu Ūdens””” un sagatavot to parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 09:42.
Pašvaldības domes priekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja

Jevgēnija Sviridenkova

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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