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ĀDAŽU NOVADA DOMES SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 17.martā               Nr. 5  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Pēteris BALZĀNS. 

Domē pavisam 14 deputāti  

Domes sēdē piedalās 10 deputāti:  

Juris ANTONOVS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Kerola DĀVIDSONE, Adrija 

KEIŠA, Pēteris PULTRAKS, Jānis NEILANDS, Edvīns ŠĒPERS, Normunds ZVIEDRIS. 

nepiedalās attaisnotu iemeslu dēļ: Māris SPRINDŽUKS, Edgars VERNERS. 

nepiedalās neattaisnotu iemeslu dēļ: Edmunds PLŪMĪTE, Liāna PUMPURE. 

Sēdē piedalās: 

domes administrācijas darbinieki: Nataļja KRASNOVA, Karīna MIĶELSONE, Guntis 

PORIETIS. 

Sēdi protokolē: Kancelejas vadītāja Jevgēnija SVIRIDENKOVA.  

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13:53 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par grozījumiem 27.02.2015. lēmumā Nr.50 „Par dalību ceturtās kārtas projektu konkursā 

„Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 

infrastruktūrā””. 

1.§ 

Par grozījumiem 27.02.2015. lēmumā Nr.50 „Par dalību ceturtās kārtas projektu 

konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā”” 

 (A.Brūvers) 

Pamatojoties uz Ādažu novada attīstības programmas 2011-2017.gadam 1.prioritātes 

1.1.mērķi – Sakārtota inženiertehniskā infrastruktūra Ādažu novadā, kas ir atbilstoša Reģiona 

4.mērķim – augstas kvalitātes dzīves vide, un Attīstības programmas 1.1.1. uzdevumu - esošo 

inženierkomunikāciju tehniskā stāvokļa uzlabošana visā attīstības programmas darbības laikā, 

Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumiem Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" nolikums” un Ministru kabineta 

2015.gada 18.februāra noteikumiem Nr.80 „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija 

noteikumos Nr.408 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta 

konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju 

apgaismojuma infrastruktūrā” nolikums”, kā arī ņemot vērā iepirkuma procedūras rezultātus ir 

precizētas pašvaldības plānotās investīciju izmaksas, kas tika noteiktas Ādažu novada domes 

š.g. 27.februāra lēmumā Nr.50 „Par dalību projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā””. 
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Atklāti balsojot, ar 10 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ:  

Pieņemt lēmumu Nr.51 „Par grozījumiem 27.02.2015. lēmumā Nr.50 „Par dalību 

ceturtās kārtas projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 

pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā””” un sagatavot to 

parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2015.gada 17.martā, plkst. 13.57.  

 

 

Domes priekšsēdētāja 1.vietnieks      P.Balzāns  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada ________________ 


