
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2016.gada 17.janvārī                     Nr.2 

 

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 14 deputāti:  

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

K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), 

E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS 

(ZZS), N.ZVIEDRIS (V). 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): A.KEIŠA (neatkarīgā deputāte). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: I.HENILANE, E.KĀPA, S.MŪZE, G.PORIETIS, 

L.RAISKUMA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.50. 

Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Apstiprināt domes š.g. 17.janvāra ārkārtas sēdes darba kārtību. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju. 

2. Par amatu izmaiņām domes Administrācijā. 

3. Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā. 

4. Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā. 

5. Par Pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmēm. 

6. Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās 

izglītības iestādēm. 

7. Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2017.gadam. 

1.§ 

Par Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) Rīcības plāna un Investīciju 

plāna aktualizāciju 

 (I.Henilane) 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

                                                 
1 Deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, V – Vienotība, ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS)), „pret” – 2 (K.SPRŪDE (S), N.ZVIEDRIS (V)), 

„atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.2 “Par Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) Rīcības 

plāna un Investīciju plāna aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

2.§ 

Par amatu izmaiņām domes Administrācijā 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 5 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 

nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par amatu izmaiņām domes Administrācijā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

3.§ 

Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, L.PUMPURE, P.BALZĀNS debatē [domes sēdes audio 

ieraksta laiks 0.05.24 – 0.09.50] par: 

1. jauna amata vietu nepieciešamību un situāciju Ādažu vidusskolā; 

2. Nepilngadīgo lietu komisijas pastāvēšanas nepieciešamību un tai piešķirtā finansējuma 

iespējamo pārdali. 

Atklāti balsojot, ar 13 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), I.PĒTERSONE-

JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), P.PULTRAKS (RA), L.PUMPURE (RA), 

M.SPRINDŽUKS (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „pret” – nav, „atturas” – 1 

(K.SPRŪDE (S)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.4 “Par izmaiņām Ādažu vidusskolas struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

4.§ 

Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā 

 (L.Raiskuma) 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS 

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

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 5 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE 

(ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 1 (J.ANTONOVS 

(S)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par izmaiņām Būvvaldes struktūrā” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

5.§ 

Par Pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmēm 

 (S.Mūze) 

E.PLŪMĪTE, S.MŪZE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.12.42 – 0.15.43] par 

datumu, kas tiek noteikts bērnu skaita apzināšanai izglītības iestādē, lai izmantotu to izmaksu 

aprēķināšanai. 
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Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 1 (N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 4 

(I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS 

(ZZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmes (1.pielikums) un sagatavot tās 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās 

izglītības iestādēm 

 (S.Mūze) 

I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA, S.MŪZE, E.PLŪMĪTE, M.SPRINDŽUKS debatē [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.17.16 – 0.18.23] par izmaksu aprēķināšanas formulas 

komponentēm un izmaksu noteikšanas kārtību. 

Atklāti balsojot, ar 8 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS (RA), V.BULĀNS 

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

M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 2 (K.SPRŪDE (S), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 4 

(J.ANTONOVS (S), I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA (V), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS 

(ZZS)), DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas 

apguvei privātās izglītības iestādēm” un sagatavot to parakstīšanai. 

7.§ 

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2017.gadam 

 (M.Sprindžuks, S.Mūze) 

M.SPRINDŽUKS iepazīstina ar pašvaldības 2017.gada budžetu (2.pielikums). 

S.MŪZE informē par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam” projektu. 

V.BULĀNS ierosina iekļaut budžetā finansējumu 4100 EUR apmērā arhitektu plenēram 

Ūdensrožu parka attīstības risinājumiem, ko paredzēts rīkot š.g. martā. 

A.BRŪVERS ierosina paredzēt finansējumu Kadagas sporta laukumam, pabeidzot 2016.gadā 

iesākto teritorijas sakārtošanu, izveidojot volejbola laukumu. 

P.SLUKA informē, ka 2016.gadā tika izsludināts iepirkums Kadagas sporta laukuma 

būvēšanai, taču piedāvājums pārsniedza budžetā ieplānoto finansējumu 25 tūkst. EUR 

apmērā. Vērš uzmanību, ka, lai pabeigtu Kadagas sporta laukuma sakārtošanu, izmantojot 

pašu resursus, nepieciešams finansējums 10 tūkst. EUR. 

E.PLŪMITE ierosina paredzēt finansējumu jauniešu aktivitātēm. 

M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, E.PLŪMĪTE, K.DĀVIDSONE, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, S.MŪZE debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.xx.xx – 0.xx.xx] par: 

1. iespējamo finansējuma apmēru jauniešu aktivitātēm; 

2. nepieciešamību izstrādāt normatīvo aktu par finansējuma pieteikšanas un saņemšanas 

kārtību jauniešu aktivitāšu atbalstam [Piezīme: K.Dāvidsone informē, ka uzdevums 

sagatavot kārtību jauniešu aktivitāšu atbalstam ir uzdots izglītības darba un jaunatnes 

lietu speciālistei I.Briedei]. 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par budžeta izdevumu palielināšanu par 14100 EUR (4100 

EUR – plenēram un 10 tūkst. – Kadagas sporta laukuma sakārtošanai un volejbola laukuma 

būvēšanai). 
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Atklāti balsojot, ar 14 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Palielināt pašvaldības 2017.gada budžeta izdevumu sadaļu par 14100 EUR (4100 EUR 

– plenēram un 10 tūkst. – Kadagas sporta laukuma sakārtošanai un volejbola laukuma 

būvēšanai). 

M.SPRINDŽUKS ierosina balsot par saistošo noteikumu “Par Ādažu novada pašvaldības 

budžetu 2017.gadam” pieņemšanu. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par” (J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), A.BRŪVERS 

(RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), J.NEILANDS (RA), P.PULTRAKS (RA), 

L.PUMPURE (RA), M.SPRINDŽUKS (RA)), „pret” – 5 (I.PĒTERSONE-JEZUPENOKA 

(V), E.PLŪMĪTE (ZZS), K.SPRŪDE (S), E.ŠĒPERS (ZZS), N.ZVIEDRIS (V)), „atturas” – 

nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.1/2017 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 

2017.gadam” un sagatavot tos parakstīšanai. 

 
Sēdi slēdz plkst.14.37. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada ________________ 


