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ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažos, Ādažu novadā 

 

2021. gada 2. novembrī                             Nr. 14 

 

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:  

Sniedze Brakovska (JV), Valērijs Bulāns (LRA), Kerola Dāvidsone (LRA), Arta Deniņa 

(JKP), Genovefa Kozlovska (LZS), Imants Krastiņš (JKP), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Leja 

(S), Daiga Mieriņa (LZS), Gatis Miglāns (LZS), Raivis Pauls (LZS), Arnis Rozītis (LRA), 

Kristīne Lakševica (LRA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Karīna Miķelsone (LRA). 

Sēdē piedalās: 

Administrācijas darbinieki:  Artis Brūvers, Guntis Porietis. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija Sviridenkova.  

Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju un iespējamos epidemioloģiskos riskus, lai 

mazinātu Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības 

pārvaldības likumu, sēde  notiek attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus 

videokonferences (attēlā un skaņas) režīmā. 

Sēdi atklāj plkst. 10:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par smilts atradnes “Asni” ekspluatācijas ietekmes uz vidi novērtējuma pakalpojumu. 

1.§ 

Par smilts atradnes “Asni” ekspluatācijas ietekmes uz vidi novērtējuma pakalpojumu 

(Artis Brūvers) 

Ādažu novada pašvaldība šā gada 11. oktobrī izsludināja iepirkumu “Atkārtots iepirkums – 

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras veikšana smilts atradnei “Asni”” (turpmāk – 

iepirkums) ar pieteikuma iesniegšanas termiņu šā gada 22. oktobris. Noteiktajā termiņā tika 

saņemti divi piedāvājumi: 

1) SIA “Enviroprojekts” par kopējo summu 28292 euro bez PVN; 

2) SIA “Firma L4” par kopējo summu 32900 euro bez PVN. 

 
1 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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Pašvaldības Iepirkuma komisija šā gada 26. oktobrī ar nolēma atzīt SIA “Enviroprojekts” 

(turpmāk – pretendents) piedāvājumu par saimnieciski visizdevīgāko (protokols Nr. 05-30-

2021/147-3). 

Atbilstoši iepirkuma nosacījumiem paredzamā darījuma līgumsaistību izpildes termiņš ir 18 

mēneši (2023. gada pirmais pusgads) un pretendentam ir iespējams saņemt avansu līdz 20 % 

apmērā no līgumcenas. 

Saimniecības un infrastruktūras daļas (turpmāk – SID) 2021. gada budžetā minētā darījuma 

apmaksai ir ieplānots finansējums 15000 euro ar PVN, kas ir pietiekošs avansa maksājuma 

apmaksai.  

M. SPRINDŽUKS, A. BRŪVERS, D. MIERIŅA, R. KUBULIŅŠ debatē par: 

1. nepieciešamību pašvaldībai saņemt derīgo izrakteņu atradnes pasi (turpmāk – pase) 

smilts atradnei “Asni” (A. Brūvers atgādina, ka pirms četriem-pieciem gadiem 

Aizsardzības ministrija piedāvāja domei pārņemt atradni un vērš uzmanību, ka, 

saņemot pasi, pašvaldības īpašumā esošajiem zemesgabaliem atradnē būs lielākā 

vērtība. R. Kubuliņš pauž viedokli, ka atradne ir pašvaldības vērtīgs aktīvs un aicina 

blakus esošajām teritorijām, kas pieder pašvaldībai, arī saņemt pases. Ierosina 

vienoties ar Aizsardzības ministriju par asfaltētā (Iļķenes) ceļa izmantošanu smilts 

izvēšanai); 

2. ierosinājumu uzlabot ceļu kvalitāti, kas ved uz atradni; 

3. riskiem, piesakoties ietekmes uz vidi novērtējumam (atradnes teritorijā varētu būt 

aizsargājamās augu, dzīvnieku un putnu sugas) un Carnikavas novada domes pieredzi, 

piesaistot ekspertu dokumentu sagatavošanai ietekmes uz vidi novērtējumam. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma  „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 1., 2. un 10. punktu, kā arī 21.panta pirmās daļas 19.punktu, pašvaldības dome 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm "Par", "Pret" – nav, "Atturas" – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Slēgt līgumu ar SIA “Enviroprojekts” par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

veikšanu pašvaldībai piederošai smilts atradnei “Asni”. 

2. Uzdot pašvaldības administrācijai iekļaut pašvaldības 2023. gada budžeta projektā 

nepieciešamos finanšu līdzekļus šī nolēmuma 1. punktā noteikto līgumsaistību 

izpildei. 

3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli. 

 

Sēdi slēdz plkst. 10:26. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      Māris Sprindžuks  

 

 

Pašvaldības domes sēdes protokolētāja     Jevgēnija Sviridenkova 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 


