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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 7.oktobrī               Nr.17 

 

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 9 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija 

KEIŠA, Jānis NEILANDS, Pēteris PULTRAKS, Normunds ZVIEDRIS. 

nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ): Valērijs BULĀNS, Vitālijs KLEBEKO, Edmunds 

PLŪMĪTE, Liāna PUMPURE, Edvīns ŠĒPERS, Edgars VERNERS. 

Sēdē piedalās:  

domes Administrācijas darbinieki: Everita KĀPA, Guntis PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

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

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā Sport 

is not only Football. 

2. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā 

Digital Citizens in Action. 

3. Par ierosinājumu par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu reģistrācijas 

datuma pagarinājumu 2015.gadā. 

D.DUMPE ierosina izskatīt darba kārtības 1. un 2.jautājumu kopā. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Izskatīt darba kārtības 1. un 2.jautājumu, nobalsojot par sagatavotājiem lēmumu 

projektiem kopā. 

1.§ 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā Sport 

is not only Football 

2.§ 

Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā Digital 

Citizens in Action 

 (D.Dumpe) 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk – VIAA) atbalstīja Ādažu vidusskolas (turpmāk 

– vidusskola) sadarbības projektus un vidusskola saņēma finansējumu projektam „Sport is not 

only Football” 38345,00 EUR apmērā un projektam „Digital Citizens in Action” 19500,00 

EUR apmērā (turpmāk – projekti). Projektu īstenošanas laiks – 2 (divi gadi). Pamatojoties uz 

programmas Erasmus+ programmas vadlīnijām, VIAA izmaksā avansa maksājumu 80% 
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apmērā no noteiktās maksimālas projekta finansējuma summas un noslēguma maksājumu – 

60 kalendāro dienu laikā pēc projekta noslēguma atskaites dokumentu saņemšanas. Projektu 

saturs atbilst vidusskolas attīstības plānā 2015.–2018.gadam  noteiktajiem prioritārajiem 

vidusskolas darbības virzieniem. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.188 „Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu 

sadarbības projektā  Sport is not only Football” un lēmumu Nr.189 „Par dalību 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības projektā Digital  Citizens 

in Action”, sagatavot tos parakstīšanai. 

3.§ 

Par ierosinājumu par Ādažu novada domes apbalvojumu piešķiršanu reģistrācijas 

datuma pagarinājumu 2015.gadā 

 (L.Raiskuma) 

Dome š.g. 28.aprīlī (protokols Nr.8 §5) pieņēma noteikumus Nr.7 „Par kārtību, kādā piešķir 

Ādažu novada domes apbalvojumu” (turpmāk – noteikumi). Noteikumos ir noteikts termiņš 

(līdz katra gada 1.oktobrim) ierosinājumu reģistrēšanai par apbalvojumu piešķiršanai. Šī gada 

augustā informācija iedzīvotājiem tika ievietota pašvaldības laikrakstā „Ādažu Vēstis” 

(turpmāk – laikraksts) un sociālajos tīklos. Līdz 1.oktobrim saņemti tikai 3 ierosinājumi, 

iedzīvotāju aktivitāte ir ļoti zema. Iedzīvotāji lūdz pagarināt ierosinājumu iesniegšanas 

termiņu. Informācija par ierosinājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu tiks atkārtoti 

ievietota laikrakstā [Piezīme: Laikraksta izdošanas datums ir š.g. 15.oktobris.], kā arī 

pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos. 2016.gada maija tiks sākta pieteikšanās kampaņa 

pašvaldības apbalvojumiem, vēlams apbalvošanas procesa atpazīstamībai piešķirt nosaukumu, 

piemēram, „Zelta ūdensroze” [Piezīme: Augstākajam apbalvojumam tiek pasniegta apzeltīta 

nozīmīte.]. 

Atklāti balsojot, ar 9 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

1. Pagarināt ierosinājumu par Goda raksta un Apbalvojuma piešķiršanu pieteikšanās 

termiņu līdz š.g. 26.oktobrim. 

2. Uzsākt 2016.gadā iedzīvotāju informēšanu par ierosinājumu par Goda raksta un 

Apbalvojuma piešķiršanu iesniegšanu no 2016.gada 1.maija. 

3. Uzdot Apbalvošanas komisijai sagatavot priekšlikumus apbalvošanas procesa 

nosaukumam un iesniegt priekšlikumus apstiprināšanai domei 2016.gada aprīlī. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 7.oktobrī, plkst. 13.58.  

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

  

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


