
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2017.gada 14.novembrī                     Nr.21 

 

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

kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs M.SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti1. 

Sēdē piedalās 10 deputāti:  

G.BOJĀRS (LZP), V.BULĀNS (RA), A.KEIŠA (LZS), R.KUBULIŅŠ (LZP), J.NEILANDS 

(RA), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (LZS), E.VERNERS (RA). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): P.BALZĀNS (RA), J.BEĶERS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

K.SAVICKA (RA), K.SPRŪDE (S). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: A.BRŪVERS, E.KĀPA, G.PORIETIS, L.RAISKUMA. 

Citi: Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore D.PUĶĪTE. 

Sēdi protokolē: J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 16.30. 

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

Apstiprināt domes š.g. 14.novembra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Apbalvošanas komisijas locekļa statusa precizēšanu.  

2. Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu.  

3. Par pašvaldības mantas iznomāšanu. 

4. Par ĀBJSS sportistu finansiālo atbalstu dalībai pasaules čempionātā. 

1.§ 

Par Apbalvošanas komisijas locekļa statusa precizēšanu 

 (L.Raiskuma) 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 28.04.2015. lēmumu Nr.175 “Par 

Apbalvošanas komisijas izveidi”, domes 21.06.2017. sēdes protokolu Nr.12 un to, ka Edmunds 

Plūmīte, kā domes Apbalvojumu komisijas loceklis, ir zaudējis deputāta statusu no 21.06.2017., 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 61.pantu, domes 

23.08.2016. iekšējo noteikumu „Par Ādažu novada pašvaldības apbalvojumiem” 5.punktu, kā arī 

Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 07.11.2017. atzinumu,  

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

Mainīt statusu domes Apbalvošanas komisijas loceklim Edmundam Plūmīte, no statusa 

“deputāts” uz statusu “iedzīvotājs”. 

 

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa. 
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2.§ 

Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu 

 (L.Raiskuma) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.250 “Par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu” un sagatavot 

to parakstīšanai. 

*** 

R.KUBULIŅŠ ierosina pašvaldībai izvirzīt pretendentus arī valsts apbalvojumiem. 

Deputāti atbalsta ierosinājumu. 

*** 

3.§ 

Par pašvaldības mantas iznomāšanu 

 (E.Kāpa, A.Brūvers) 

M.SPRINDŽUKS, E.KĀPA, R.KUBULIŅŠ, G.BOJĀRS debatē [domes sēdes audio ieraksta 

laiks 0.07.52 – 0.13.30] par: 

1. iespējamiem nomas līguma uzteikuma iemesliem; 

2. telpu un komunikāciju nodošanas kārtību; 

3. ierosinājumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolai (turpmāk – skola) izstrādāt  prasības 

bērnu ēdienkartei kafejnīcā; 

4. iepriekšējā nomnieka virtuves iekārtu izmantošanas iespējām un reklāmas ievietošanu; 

5. pagaidu risinājumiem (bufete), Ādažu Kultūras centra pasākumiem līdz jaunā līguma par 

telpas iznomāšanu noslēgšanai. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.251 “Par pašvaldības mantas iznomāšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par ĀBJSS sportistu finansiālo atbalstu dalībai pasaules čempionātā 

 (D.Puķīte) 

Pamatojoties uz Latvijas Sambo klubu asociācijas š.g. 6.novembra iesniegumu Nr.17-V-13 (reģ. 

Nr.ĀND/1-18/17/3706) ar lūgumu finansiāli atbalstīt Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

džudo nodaļas sportistus, lai nodrošinātu sportistu dalību Eiropas sambo čempionātā Porečā 

(Horvātija), no š.g. 1.decembra līdz 4.decembrim, ņemot vērā, ka Ādažu Bērnu un jaunatnes 

sporta skolas budžetā ir ietaupīti finanšu līdzekļi nepieciešamajā apjomā, pamatojoties uz Sporta 

likuma 7.panta pirmās daļas 5.punktu,  

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

1. Atbalstīt Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo nodaļas sportistu Andreja 

Rižova, Elīzas Marijas Jevstigņejevas, Vinetas Alksnes, Dārtas Smildziņas, Jāņa Edgara 

Štrausa un trenera Leonīda Kuzņecova dalību Eiropas sambo čempionātā no š.g. 

1.decembra līdz 4.decembrim, Porečā (Horvātija). 

2. Apmaksāt no Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas budžeta līdzekļiem šī lēmuma 

1.punktā minētajām personām ceļa, akreditācijas, apdrošināšanas un licenču iegādes 

izdevumus par kopējo summu 1750 euro. 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.46. 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


