
 

 

 

 

 

ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 16.maijā                        Nr.8 

 

Domes 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 10 deputāti:  

J.ANTONOVS (S), P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE (RA), 

J.NEILANDS (RA), E.PLŪMĪTE (ZZS), L.PUMPURE (RA), E.ŠĒPERS (ZZS), 

E.VERNERS (RA). 

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

V.KLEBEKO (S), P.PULTRAKS (RA), N.ZVIEDRIS (V). 

Sēdē piedalās:  

Administrācijas darbinieki: E.KĀPA, S.MŪZE, K.MIĶELSONE, G.PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja J.SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 17:00. 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par finanšu stabilizācijas izbeigšanu.  

2. Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu 

novadā”. 

1.§ 

Par finanšu stabilizācijas izbeigšanu 

 (M.Sprindžuks) 

Finanšu ministrija savā š.g. 13.maija vēstulē Nr.13-1-06/2558 „Par Ādažu novada pašvaldības 

finanšu stabilizācijas procesu” (reģ. Nr.ĀND/1-18/16/2219-F) atzinīgi novērtē stabilizācijas 

procesā laikā paveikto un ierosina domei izskatīt jautājumu par pašvaldības stabilizācijas 

procesa izbeigšanu, izstrādājot un apstiprināt stabilizācijas procesa izbeigšanas pieteikumu, 

pievienojot tam informāciju atbilstoši Pašvaldību finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas 

pastāvīgās komisijas š.g. 5.maija sēdes lēmumam.  

G.PORIETIS, P.BALZĀNS, E.PLŪMĪTE, V.BULĀNS, E.ŠĒPERS, M.SPRINDŽUKS 

debatē [domes sēdes audio ieraksta laiks 0.03.55 – 0.24.04] par: 

1. finanšu stabilizācijas plānu un to izpildi; 

2. finanšu stabilizācijas procesa uzrauga atzinumu un Finanšu ministrijas ierosinājumu 

izbeigt finanšu stabilizāciju; 

                                                 
1 Sākot ar š.g. 16.maiju domes sēžu protokolos tiek norādīta deputātu piederība politiskajai partijai: 

RA – Reģionu alianse; S – Saskaņa; V – Vienotība; ZZS – Zaļo un zemnieku savienība. 
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3. priekšnoteikumiem finanšu stabilizācijas uzsākšanai, finanšu stabilizācijas procesa 

uzrauga lomu finanšu stabilizācijas plāna izpildē; 

4. ierobežojumiem piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu projektos, ja pašvaldība 

ir finanšu stabilizācijas procesā; 

5. pašvaldības plānotājām aktivitātēm pēc finanšu uzraudzības izbeigšanas; 

6. uzraugošo institūciju pozitīviem atzinumiem, pieredzes apmaiņas uz Ādažu pašvaldību 

braucieniem; 

7. finanšu uzraudzību un finanšu plūsmu plānošanu ilgtermiņā. 

Atklāti balsojot, ar 7 balsīm „par” (P.BALZĀNS (RA), V.BULĀNS (RA), K.DĀVIDSONE 

(RA), J.NEILANDS (RA), L.PUMPURE (RA), E.VERNERS (V)), „pret” – nav, „atturas” – 3 

(J.ANTONOVS (SC), E.PLŪMĪTE (ZZS), E.ŠĒPERS (ZZS)), DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.99 „Par finanšu stabilizācijas izbeigšanu” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

2.§ 

Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu 

novadā” 

 (K.Miķelsone) 

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

Pieņemt lēmumu Nr.100 „Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās 

izglītības iestādēs Ādažu novadā”” un sagatavot to parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2016.gada 16.maijā, plkst. 17.30.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada ________________ 


