
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 6.aprīlī                        Nr.5 

 

Domes sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā 

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 10 deputāti:  

J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, 

E.PLŪMĪTE, P.PULTRAKS, L.PUMPURE. 

nepiedalās: (attaisnotu iemeslu dēļ): A.KEIŠA, V.KLEBEKO, E.ŠĒPERS, E.VERNERS, 

N.ZVIEDRIS. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: N.KRASNOVA. 

Sēdi protokolē: Lietvedības sekretāre S.TENISA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:50. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Mazajā Baltezerā”. 

2. Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Dūņezerā”. 

1.§ 

Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Mazajā Baltezerā” 

 (A.Brūvers) 

Pamatojoties uz Zivju fonda padomes 22.03.2016. sēdes protokolu (reģ. Nr. ĀND/1-

18/16/1512-L) par lēmumu piešķirt Ādažu novada domes projektam „Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” daļēju finansējumu 2945,45 EUR apmērā un 

15 000 zandartu mazuļu ielaišanu Ādažu novada Dūņezerā projekta ietvaros, kā arī ņemot 

vērā, ka projekta kopējās izmaksas sastāda 3272,73 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums 

2945,45 EUR un Ādažu novada pašvaldības finansējums 327,28 EUR) un projekta īstenošanai 

Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2016.gada budžetā paredzēti 

750,00 EUR, nepieciešams piešķirt finansējumu 3272,73 EUR apmērā projekta „Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā” īstenošanai. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.61 „Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”” un sagatavot to parakstīšanai. 
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2.§ 

Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu pavairošana Ādažu novada 

Dūņezerā” 

 (A.Brūvers) 

Pamatojoties uz Zivju fonda padomes 22.03.2016. sēdes protokolu (reģ. Nr. ĀND/1-

18/16/1512-L) par lēmumu piešķirt Ādažu novada domes projektam „Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” daļēju finansējumu 4909,09 EUR apmērā un 25 000 

zandartu mazuļu ielaišanu Ādažu novada Dūņezerā projekta ietvaros, kā arī ņemot vērā, ka 

projekta kopējās izmaksas sastāda 5454,55 EUR (t.sk. Zivju fonda finansējums 4909,09 EUR 

un Ādažu novada pašvaldības finansējums 545,46 EUR), un projekta īstenošanai Ādažu 

novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas 2016.gada budžetā paredzēti 750.00 

EUR, nepieciešams piešķirt finansējumu 5454,55 EUR apmērā projekta „Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Dūņezerā” īstenošanai. 

Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.62 „Par finansējuma piešķiršanu projektam „Zivju resursu 

pavairošana Ādažu novada Dūņezerā””. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 6.aprīlī, plkst. 13.54.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


