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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 9.decembrī                Nr. 28  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 15 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS (no plkst. 13.43), Valērijs 

BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Pēteris PULTRAKS (no 

plkst. 13.47), Liāna PUMPURE, Jānis NEILANDS, Karina SPRŪDE, Edvīns ŠĒPERS, 

Normunds ZVIEDRIS, Edmunds PLŪMĪTE. 

Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki: Guntis PORIETIS, Everita KĀPA, Karīna 

MIĶELSONE, Ivo BĒRZIŅŠ. 

Citi dalībnieki: Centralizētās siltumapgādes darba grupas vadītājs Zigurds BLŪZMANIS. 

Sēdi protokolē: Lietvedības sekretāre Sintija TENISA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.40. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par Rīcības programmas apstiprināšanu. 

2. Par telpu nomu pašvaldībai bibliotēkas izvietošanai. 

3. Par grozījumiem budžetā. 

4. Par T1. un 2. klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību. 

5. Par finansiālu atbalstu filmai „Meža māsas”. 

6. Par centralizētās siltumapgādes darba grupas termiņa pagarināšanu. 

1.§ 

Par Rīcības programmas apstiprināšanu. 

(K.Miķelsone) 

Finanšu komitejas š.g. 19.novembra sēdē tika izskatīts jautājums par pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību Rīcības programmas aktualizēšanu turpmākiem 3 (trīs) gadiem (2015.-2017.). 

Ir sagatavots lēmuma projekts „Par Ādažu novada attīstības programmas (2011.-2017.) 

Rīcības programmas aktualizāciju”. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par” (M.SPRINDŽUKS, P.BALZĀNS, V.BULĀNS, 

K.DĀVIDSONE, E.PLŪMĪTE, L.PUMPURE, I.PĒTERSONE, J.NEILANDS, E.ŠĒPERS, 

N.ZVIEDRIS, J.ANTONOVS), „pret” – nav, „atturas” – 2 (K.SPRŪDE, A.KEIŠA), 

(A.BRŪVERS, P.PULTRAKS sēdē nepiedalās) DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.260 „Par Ādažu novada attīstības programmas (2011.-2017.) 

Rīcības programmas aktualizāciju” un sagatavot to parakstīšanai. 

Plkst. 13.43 A.BRŪVERS ierodas sēdē. 
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2.§ 

Par telpu nomu pašvaldībai bibliotēkas izvietošanai. 

(K.Miķelsone) 

Domes š.g. 28.oktobra sēdē tika pieņemts lēmums Nr.229 „Par Ādažu vidusskolas ilgtermiņa 

attīstību”, atbalstot Ādažu bibliotēkas pārvietošanu no Ādažu vidusskolas telpām, jo sākot ar 

2015./2016. mācību gadu bibliotēkas lietošanā esošās telpas būs nepieciešamas izglītības 

funkciju nodrošināšanai. Tādejādi, līdz jaunā mācību gada sākumam bibliotēku nepieciešams 

pārcelt uz citām telpām. Ņemot vērā, ka pašvaldības īpašumā nav piemērotu telpu bibliotēkas 

īslaicīgai izvietošanai, kā arī ilgtermiņā tiek plānota tai nepieciešamo telpu izbūve, iedzīvotāju 

bibliotekārās un bibliogrāfiskās apkalpošanas nodrošināšanas nolūkā nepieciešams veikt 

Ādažu bibliotēkai vajadzīgo telpu nomu. 

Plkst. 13.47 P.PULTRAKS ierodas sēdē. 

Pēc debatēm (K.SPRŪDE, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, J.NEILANDS, A.KEIŠA) [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 04.50-23.30] deputāti vienojas balsot par sagatavoto lēmuma 

projektu, precizējot telpu nomas prasību 1.punktu un 7.punktu, kā arī izslēdzot 4.puntu. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Pieņemt lēmumu Nr.261 „Par telpām Ādažu bibliotēkas darbības nodrošināšanai” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par grozījumiem budžetā. 

(I.Bērziņš) 

Domes š.g. 12. augusta ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 179 „Par nekustamā īpašuma 

iegūšanu pašvaldības īpašumā”, atbalstot dzīvokļa „Kadaga 5”-14, Kadaga, Ādažu novadā, 

iegādi. Īpašumā ir nepieciešams veikt remontu, kura kopējās izmaksas sastāda 6480.67 EUR. 

Iepirkumu procedūras uzsākšanai ir nepieciešams veikt grozījumus Saimniecības un 

infrastruktūras daļas budžetā, paredzot līdzekļus remontam. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

Iekļaut 6500 EUR 2015. gada budžetā, pašvaldības nekustamā īpašuma „Kadaga 5”-14, 

Kadaga, Ādažu novads, remontam.  

4.§ 

Par T1. un 2. klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību 

(E.Kāpa) 

SIA „Ogres pirotehnika 1”, reģ. Nr. 40103715528, adrese: „Justi”, Tomes pag., Ķeguma 

novads savā š.g. 27. novembra iesniegumā (reģ. Nr. ADM/1-18/14/5727-0) lūdz atļaut 2. un 

T1.klases pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību Rīgas gatvē 51, Ādažos, Ādažu 

novadā, tirdzniecības centrā „Elvi” no š.g. 25.decembra līdz 31.decembrim. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.262 „Par 2. un T1. klases pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību” un 

sagatavot to parakstīšanai. 

5.§ 

Par finansiālu atbalstu filmai „Meža māsas”. 

(E.Kāpa) 

Tika izskatīts SIA „SKUBA Films”, reģ. Nr. 40103363115, adrese: Mārupes iela 8B-15, Rīga, 

š.g. 1.oktobra iesniegums (reģ. Nr. Nr. ADM/1-18/14/4731) ar lūgumu finansiāli atbalstīt 

dokumentālās TV filmas „Meža māsas” izveidi, piešķirot līdzfinansējumu  EUR 2300 apmērā. 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas š.g. 5.novembra sēdē un Finanšu komitejas 
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š.g. 19.novembra sēdē tika nolemts atbalstīt finansējuma piešķiršanu 1000 EUR apmērā, 

finansējumu paredzot no Ādažu Kultūras centra Vēstures un mākslas galerijas budžeta. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.263 „Par finansiālu atbalstu filmai „Meža māsas” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

6.§ 

Par centralizētās siltumapgādes darba grupas termiņa pagarināšanu. 

(G.Porietis) 

Dome š.g. 23.septembrī izveidoja Centralizētās siltumapgādes darba grupu, lai izanalizētu 

situāciju saskaņā ar SIA „Servitum” izstrādāto dokumentu „Ādažu novada siltumapgādes 

sistēmas tehniskā un finansiālā izpēte”, kā arī izstrādātu priekšlikumus un pasākumu plānu 

siltumapgādes sistēmas pilnveidošanai. Darba grupai tika uzdots sagatavot un iesniegt domei 

priekšlikumus centralizētās siltumapgādes attīstības optimālam risinājumam un tā realizācijas 

plānu līdz š.g. 5.decembrim. Darba grupas vadītājs lūdz pagarināt termiņu. 

Z.BLŪZMANIS lūdz pagarināt termiņu līdz 14.01.2015., pamatojot ar nepieciešamību 

precizēt datus, kas saistīti ar siltumenerģijas ražošanas izmaksām. 

Atklāti balsojot, ar 15 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav DOME NOLEMJ:  

Atbalstīt Centralizētās siltumapgādes darba grupas termiņa pagarināšanu līdz 

14.01.2015. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 9.decembrī, plkst. 14.13.  

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        S.Tenisa 

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada ________________ 


