
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 14.decembrī                     Nr.21 

 

Sēde sasaukta likumā „Par pašvaldībām” un Ādažu novada pašvaldības nolikumā noteiktajā 

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs: M.SPRINDŽUKS (RA). 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 9 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS (RA), 

K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), 

K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V);  

(neattaisnotu iemeslu dēļ): A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā, plkst. 13.45. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 14.decembra sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas. 

2. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu. 

1.§ 

Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas 

 (K.Dāvidsone) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.234 „Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes „Patnis” 

atbrīvošanu no nomas maksas” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu 

 (P.Balzāns) 

Ņemot vērā, ka domes š.g. 22.novembra lēmumā Nr.231 “Par izmaiņām pašvaldību iestādes 

“Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikumā” ir konstatētas  pārrakstīšanas 

kļūdas,  

atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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DOME NOLEMJ: 

Precizēt domes š.g. 22.novembra lēmuma Nr.231 “Par izmaiņām pašvaldību iestādes 

“Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde” nolikumā” lemjošās daļas 1. un 2. 

punktu, izsakot tos šādā redakcijā:  

“1. Izdarīt šādas izmaiņas pašvaldību iestādes “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 

pārvalde” (turpmāk tekstā – PIKS pārvalde) nolikumā: 

1.1. izteikt PIKS pārvaldes nolikuma 5.sadaļas 2.punktu šādā redakcijā: 

“2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto 

iedzīvotāju skaita pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem uz esošā 

kalendāra gada 1.jūliju pēc principa:  

2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 – 5000 deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir EURO 1,85 

(viens euro 85 centi) par deklarēto personu; 

2.2. par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs ir EURO 1,56 

(viens euro 56 centi) par deklarēto personu””. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 14.decembrī, plkst. 13.52.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 
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