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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 10.novembrī            Nr.19 

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Māris SPRINDŽUKS. 

Domē pavisam 15 deputāti. 

Sēdē piedalās 14 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Jānis NEILANDS (no plkst. 13.49), Edmunds PLŪMĪTE (no 

plkst. 13.48), Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, Edvīns ŠĒPERS (no plkst. 13.46), 

Edgars VERNERS, Normunds ZVIEDRIS. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Vitālijs KLEBEKO. 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Karīna MIĶELSONE, Guntis PORIETIS, Laila 

RAISKUMA. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:45. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par balvu fonda palielināšanu. 

2. Par atbalstu Jaunsardzei. 

3. Par domes priekšsēdētāja komandējumu. 

4. Par apbalvojumu piešķiršanu. 

Plkst. 13.46 E.ŠĒPERS piedalās sēdē. 

1.§ 

Par balvu fonda palielināšanu 

 (K.Miķelsone) 

Atbilstoši domes š.g. 24.februārī apstiprinātā Konkursa nolikuma nosacījumiem (protokols 

Nr.3 § 13), Konkursa vērtēšanas komisija izvērtēja un noteica labākos īstenotos projektus. 

Pamatojoties uz Konkursa vērtēšanas komisijas ierosinājumu – palielināt balvu fondu, lai 

varētu apbalvot kopā 6 labākos projektus (sākotnēji domes noteiktā 1 apbalvojuma vietā) – 

ierosina veikt grozījumus Konkursa nolikuma 6.6.punktā, nosakot, ka konkursa balvu fonds 

tiks palielināts par 500 EUR, novirzot papildu nepieciešamo finansējumu no Konkursam 

piešķirto finanšu līdzekļu atlikuma. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.212 „Par balvu fonda palielināšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

Plkst. 13.48 E.PLŪMĪTE piedalās sēdē. 
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Plkst. 13.49 J.NEILANDS piedalās sēdē. 

2.§ 

Par atbalstu Jaunsardzei 

 (E.Kāpa) 

Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsardzes centra (turpmāk – RJC), adrese: 

K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473, savā š.g. 16.oktobra elektroniskajā iesniegumā lūdz 

noslēgt sadarbības līgumu ar RJC par jaunatnes pilsoniskās apziņas un personiskās līdzdalības 

prasmju veidošanās veicināšanu, iesaistot jauniešus Jaunsardzē un veidojot izpratni par valsts 

aizsardzību, patriotismu un interesi par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos, tai skaitā, 

jaunsargu licencēto interešu izglītības programmu īstenošanu un sadarbību Kiberjaunsardzes 

mācību procesa nodrošināšanā. 

Atklāti balsojot, ar 12 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.213 „Par atbalstu Jaunsardzei” un sagatavot to parakstīšanai. 

3.§ 

Par domes priekšsēdētāja komandējumu 

 (P.Balzāns) 

Pamatojoties uz Rīgas plānošanas reģiona š.g. 26.oktobra vēstuli (reģ. Nr.ĀND/1-18/15/5146) 

„Par Rīgas plānošanas reģiona delegācijas piedalīšanos Reģionu Forumā Pleskavā (Krievija)” 

un Eiropas Teritoriālās sadarbības Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 

2014-2020 ieviešanu un Pleskavas apgabala administrācijas ielūgumu, Rīgas plānošanas 

reģiona delegācija š.g. 19. un 20.novembrī piedalīsies Reģionu Forumā Pleskavā (Krievijā). 

Rīgas plānošanas reģiona delegācijas sastāvā pārstāvēt Ādažu novadu ir uzaicināts piedalīties 

domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Komandējuma mērķis ir veicināt Latvijas – Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas teritorijas reģionu sociāli ekonomisko sadarbību un 

sagatavotos Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 sekmīgai 

apgūšanai. 

Debatēs (A.KEIŠA, M.SPRINDŽUKS, E.ŠĒPERS, K.MIĶELSONE, E.PLŪMĪTE) [domes 

sēdes audio ieraksta laiks 0.05.48 – 0.13.43] spriež par komandējuma mērķi, delegācijas 

sastāvu, foruma programmu un sadarbības iespējām INTERREG projekta ietvaros. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 

daļas 10.punktu, Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi 

ar komandējumiem saistītie izdevumi” 8.punktu, domes 2014.gada 25.februāra noteikumiem 

„Par komandējumiem un darba braucieniem”,  

atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par” (J.ANTONOVS, P.BALZĀNS, A.BRŪVERS, 

V.BULĀNS, K.DĀVIDSONE, J.NEILANDS, P.PULTRAKS, L.PUMPURE, E.VERNERS, 

N.ZVIEDRIS), „pret” – 1 (A.KEIŠA), „atturas” – 2 (E.PLŪMĪTE, E.ŠĒPERS), „nebalso” – 1 

(M.SPRINDŽUKS), DOME NOLEMJ:  

1. Norīkot domes priekšsēdētāju M.Sprindžuku komandējumā uz 2 dienām, laika periodā 

no š.g. 19.novembra līdz 20.novembrim uz Pleskavu (Krievija). 

2. Grāmatvedības daļai apmaksāt M.Sprindžukam komandējuma dienas naudu 100 % 

apmērā par 2 dienām – EUR 29,00 (divdesmit deviņi eiro un 00 centi) dienā, kā arī 

apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar ceļojuma dokumentu noformēšanu un 

apdrošināšanu, pēc izdevumu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. 

3. Izdevumus segt no Pārvaldes budžeta līdzekļiem (EKK 2279). 

4. Trīs darba dienu laikā pēc atgriešanās no komandējuma domes priekšsēdētājam 

iesniegt Grāmatvedības daļā atskaiti par komandējumu noteikumos noteiktajā kārtībā. 

5. Domes priekšsēdētāja darba pienākumus viņa prombūtnes laikā uzdot veikt domes 

priekšsēdētāja pirmajam vietniekam Pēterim Balzānam.  
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6. Atbildīgais par lēmuma 2 punkta izpildi – galvenā grāmatvede A.Vaivade. 

4.§ 

Par apbalvojumu piešķiršanu 

 (L.Raiskuma) 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes š.g. 28.aprīļa noteikumiem Nr.7 „Par kārtību, kādā 

piešķir Ādažu novada domes apbalvojumu”, privātpersonu un juridisku personu 

iesniegumiem par apbalvojumu piešķiršanu par ieguldījumu Ādažu novada attīstībā, 

Apbalvošanas komisijas š.g. 3.novembra atzinumu, kā arī sakarā ar Latvijas Republikas 

proklamēšanas 97.gadadienu aicina pieņemt lēmuma „Par apbalvojumu piešķiršanu” projektu. 

Ierosina pārcelt lēmuma projekta 1.3.apakšpunktā minēto nominantu (Daci Banku) uz 

2.punktu, ņemot vērā nominanta ieguldījumu profesionālajā jomā. 

P.PULTRAKS ierosina svītrot no lēmuma projekta 2.3.apakšpunktu (Vitu Vestmani), ņemot 

vērā objektīvi radušies situāciju, kā arī ierosina iekļaut nominantu 2016.gada apbalvojamo 

sarakstā. 

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

Apstiprināt goda raksta piešķiršanu Dacei Bankai par sasniegumiem profesionālajā 

jomā. 

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

Pieņemt lēmumu Nr.214 „Par apbalvojumu piešķiršanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 10.novembrī, plkst. 14.09.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

  

 

Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks      P.Balzāns 

(par protokola 3.§) 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 

 


