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ĀDAŽU NOVADA DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES 

PROTOKOLS 
Ādažu novadā 

2014.gada 18.martā           Nr. 5  

 

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

noteiktajā kārtībā.  

Domes sēdi vada: N.Zviedris  

Domē pavisam 15 deputāti  

Domes sēdē piedalās 11 deputāti:  

Pēteris BALZĀNS, Artis BRŪVERS, Valērijs BULĀNS, Uģis DAMBIS, Kerola 

DĀVIDSONE, Adrija KEIŠA, Ilze PĒTERSONE, Pēteris PULTRAKS, Liāna PUMPURE, 

Jānis RUKS, Karīna TINAMAGOMEDOVA.  

Nepiedalās (attaisnotu iemeslu dēļ):  

Juris ANTONOVS, Māris SPRINDŽUKS, Edvīns ŠĒPERS. 

Sēdē piedalās:  

domes administrācijas darbinieki: Guntis PORIETIS, Everita KĀPA, Karīna MIĶELSONE. 

citas uzaicinātās personas: Sarma JĒKABSONE. 

Sēdi protokolē: Jevgēnija SVIRIDENKOVA. 

Sēdi atklāj Ādažu novada domes ēkā plkst. 13.45. 

 

DARBA KĀRTĪBĀ: 

1. Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu novadā”. 

2. Par dalību projektā „Skārienjutīga ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam”. 

3. Par dalību projektā „Teleskopa iegāde Ādažu vidusskolas observatorijai”. 

 

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

novadā” 

 

K.MIĶELSONE informē, ka ir izstrādāts Ādažu novada domes (turpmāk – dome) lēmuma 

projekts „Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs Ādažu 

novadā””, kas paredz izstrādāt minēto projektu un iesniegt to Izglītības un zinātnes ministrijā 

projektu konkursam „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs”. Projekta mērķis 

ir atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vispārējās izglītības iestādēs attiecīgā 

vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un vingrinājumu apguvei, lai 

veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta 

nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku 

fizisko un garīgo attīstību. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai būs nepieciešams 
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nodrošināt tā īstenošanai pašvaldības līdzfinansējumu 50 % apmērā no attiecināmajām 

izmaksām, kas indikatīvi sastāda 4425 EUR (summa tiks precizēta pēc iepirkuma procedūras).  

Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts Attīstības jautājumu komitejas š.g. 11.marta sēdē. 

K.Miķelsone aicina deputātus atbalstīt lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.60 „Par dalību projektā „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības 

iestādēs Ādažu novadā””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.60 parakstīšanai. 

 

2. Par dalību projektā „Skārienjutīgā ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam” 

 

S.JĒKABSONE informē, par Ādažu vidusskolas iesniegumu par dalību biedrības „Gaujas 

Partnerība” izsludinātajā atklātajā konkursā, kura ietvaros vidusskola vēlas izstrādāt projektu 

„Skārienjutīgā ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam”. Skārienjūtīgais ekrāns ir viegli 

pārvietojams, līdz ar to ir izmantojams dažādos novadam svarīgos pasākumos to norises vietās 

(varēs izmantot kā vidusskola muzejs, tā arī bibliotēka, skolēni un absolventi). Projekta 

apstiprināšanas gadījumā pašvaldībai būs nepieciešams nodrošināt projekta īstenošanai 

nepieciešamo pašvaldības līdzfinansējumu 10 % apmērā no attiecināmajām izmaksām 

(summa tiks precizēta pēc iepirkuma procedūras). Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts 

Attīstības jautājumu komitejas š.g. 11.marta sēdē. S.Jēkabsone aicina deputātus atbalstīt 

iepriekš minēto lēmuma projektu. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.61 „Par dalību projektā „Skārienjutīgā ekrāna iegāde Ādažu 

vidusskolas muzejam””. 

2. Sagatavot lēmumu Nr.61 parakstīšanai. 

 

3. Par dalību projektā „Teleskopa iegāde Ādažu vidusskolas observatorijai” 

 

S.JĒKABSONE informē par vidusskolas iesniegumu par dalību biedrības „Gaujas Partnerība” 

izsludinātajā atklātajā konkursā, kura ietvaros vidusskola vēlas izstrādāt projektu „Teleskopa 

iegāde Ādažu vidusskolas observatorijai”. Teleskopa iegāde nodrošinās vidusskolas 

skolēniem iespējas izstrādāt augstās kvalitātes zinātniski-pētnieciskus darbus, kā piemērs tiek 

minēts vidusskolas skolnieces sasniegumi nereģistrēto zvaigžņu meklēšanā, izmantojot 

Baldones teleskopu. 

U.DAMBIS lūdz precizēt, vai projekta ietvaros ir plānots restaurēt arī observatorijas kupolu. 

S.JĒKABSONE informē, ka projekts paredz tikai teleskopa iegādi, savukārt observatorijas 

kupola restaurēšanas jautājums tika izrunāts vidusskolas vecāku sapulcē un guva pozitīvu 

atbalstu. Tā kā skolēnu atrašanās observatorijas kupolā nav iespējama tā tehniskā stāvokļa dēļ, 

ir iespējams teleskopā novēroto rādīt vidusskolas aktu zālē, izmantojot teleskopā iestrādātās 

datora funkcijas. 

E.KĀPA lūdz precizēt projektā norādīto summu, lai noteiktu attiecīgu iepirkuma procedūru. 

S.JĒKABSONE informē, ka projekta summa ir mazāka par 4000 EUR. 

Atklāti balsojot, ar 11 balsīm „par”, „pret” – nav, „atturas” – nav, DOME NOLEMJ: 

1. Pieņemt lēmumu Nr.62 „Par dalību projektā „Teleskopa iegāde Ādažu vidusskolas 

observatorijai””. 
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2. Sagatavot lēmumu Nr.62 parakstīšanai. 

 

Sēde slēgta 2014.gada 18.martā, plkst. 13.58.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N.Zviedris  

 

 

Domes sēdes protokolētāja        J.Sviridenkova 

 

 

 

Protokols, parakstīts 2014.gada ______________ 


